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§ 1. NATU RVETAR NA

Naturvetarna är en facklig organisation för akademiker inom naturvetenskap.
Förbundet är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Naturvetarnas verksamhet på alla nivåer bygger på medlemmarnas engagemang.1
Naturvetarnas verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s förklaring
om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Naturvetarna har till uppgift att:
• ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, professionsmässiga och samhälleliga intressen
• verka för hög kvalitet inom naturvetenskaplig utbildning och forskning
• verka för att naturvetares kunskap och kompetens tillvaratas i samhället
§ 2. M E DLE M S KAP

Medlemskap i förbundet beviljas av förbundsstyrelsen. Medlem ska studera eller
ha avlagt examen med naturvetenskaplig inriktning eller jämförbar utbildning
vid universitet eller högskola2 eller inneha en anställning som kräver motsvarande
kompetens.
Under de tre första månadernas medlemskap föreligger inte rätt till individuell
kvalificerad rådgivning eller service.3
Som medlem måste man:
• vara lojal mot förbundet och dess stadgar
• uppträda lojalt på arbetsmarknaden samt respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser
Det åligger också medlem att:
• anmäla ändring av arbetsplats och arbetsförhållande till förbundet
• som student anmäla när man blir yrkesverksam

Lokala arbetsplatsföreningar är till exempel viktiga för att samla medlemmars engagemang.
Normalt sett inte yrkeshögskola.
3
Exempel på individuell kvalificerad service är förhandlingshjälp på plats eller karriärsamtal. Förbundet, på
lokal eller central nivå, avgör om kvalificerad hjälp kan fås trots att medlemstiden inte uppnåtts. Studentmedlem har rätt att få hjälp vid problem som t ex uppstår i samband med feriearbete eller praktik, dock
först efter 3 månaders medlemskap.
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Utträde ur förbundet ska vara skriftligt och träder i kraft månadsskiftet månaden
efter det att uppsägningen inkommit.
Medlem som inte, trots påminnelse, betalar sin avgift kan uteslutas ur förbundet.
Medlem som handlar i strid med förbundets stadgar eller är illojal kan uteslutas.4
Beslut om uteslutning enligt detta stycke ska, på begäran av medlem, prövas av
kongressen eller förbundsrådet. Sådan begäran ska inkomma till förbundet senast
tre veckor efter beslut om uteslutning.5
Den som söker återinträde i förbundet ska betala eventuella skulder till förbundet. Medlem som uteslutits på grund av illojalitet kan endast beviljas återinträde i
förbundet efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen.
Kongressen kan utse person som gjort stora och värdefulla insatser för förbundet
till hedersmedlem.
§ 3. AVG I F TE R

Kongressen fastställer förbundets medlemsavgift. Förbundsrådet kan besluta om
extra avgifter eller förändrad medlemsavgift.
§ 4. AR B ETS LÖS H ETS FÖR SÄK R I NG O CH I N KOM STFÖR SÄK R I NG

Medlem i Naturvetarna bör tillhöra Akademikernas a-kassa (AEA). Medlemskap i
annan arbetslöshetskassa än AEA är inte förenligt med medlemskap i Naturvetarna.6
Medlem i Naturvetarna tillhör Naturvetarnas inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättning från AEA och träder i kraft vid arbetslöshet då villkoren för ersättning enligt gällande regler är uppfyllda.
§ 5. KON F LI KTFON D

Förbundet har en konfliktfond för att ekonomiskt stötta medlemmar vid arbetsmarknadskonflikt. För konfliktfonden gäller särskilda stadgar.

4
Exempelvis betraktas hot och våld mot tjänsteman eller förtroendevald i förbundet som illojalitet och är
grund för uteslutning.
5
Medlem som begär omprövning av beslut om uteslutning kvarstår som medlem fram till dess att frågan
är slutligt prövad inom förbundet. Under denna tid omfattas medlemmen av förbundets kollektiva förmåner, exempelvis inkomstförsäkringen men har inte rätt till individuell service.
6
För att kunna få ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring krävs medlemskap i AEA.
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§ 6. FÖRTROE N DE U P P DRAG

Naturvetarna ska, i sina valda organ, sträva efter sådan representativitet att den
speglar medlemskårens sammansättning.
Endast medlemmar kan inneha förtroendeuppdragen som ledamot av kongress,
förbundsråd, förbundsstyrelse och valberedning samt förtroendevald revisor. Vid
medlems utträde eller uteslutning upphör förtroendeuppdraget omedelbart. För
övriga förtroendeuppdrag kan förbundsstyrelsen göra undantag från kravet på
medlemskap.7
§ 7. FÖR E N I NGAR

Inom Naturvetarna finns professionsföreningar, studentråd och doktorandråd.
I stadgarna används samlingsbegreppet förening för dessa olika typer av föreningar.8 Föreningarna är rådgivande till förbundsstyrelsen.
Föreningar finns inom förbundet för att särskilt bevaka och driva professionsfrågor. Förbundsstyrelsen beslutar om inrättandet av nya föreningar och godkänner
deras stadgar.
Föreningars stadgar ska innehålla:
• Syftet med föreningen
• Eventuell medlemsavgift
• Regler om årsmötet
• Vad som i övrigt åläggs förening genom Naturvetarnas stadgar
• Att ändring av förenings stadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen
• Upplösning
En förening betraktas som aktiv när den driver verksamhet riktad mot föreningens medlemmar, har organiserade årsmöten och redovisar årliga verksamhetsoch ekonomiberättelser.
Om förening avser att göra framställning eller lämna externt utlåtande eller remissyttrande av principiell9 natur ska detta ske efter samråd med förbundsstyrelsen.

Detta gäller när t.ex. kanslianställda fullgör uppdrag på kongressen eller i olika organ, eller när icke
medlemmar företräder Naturvetarnas medlemmar på arbetsplatser utifrån ingångna avtal.
8
Dessutom finns lokala arbetsplatsföreningar inom förbundet, med förening i dessa stadgar avses inte
arbetsplatsförening.
9
Med principiell avses viktigare fråga som inte reglerats tidigare eller fråga som har stark inverkan på
flera föreningar.
7
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§ 8. KONG R E S S

Naturvetarnas kongress är förbundets högsta beslutande organ. Vid kongressen
har varje närvarande ombud en röst.
Ordinarie kongress äger rum vart tredje år och ska genomföras någon gång under
tiden 1 oktober – 31 december. Förbundsstyrelsen kan kalla till extra kongress om
särskilda omständigheter föranleder det. Till extra kongress ska också kallas om
minst en tredjedel av antalet ombud, två av tre av förbundets ordinarie revisorer
eller minst en tiondel av förbundets medlemmar skriftligt begär det.
Extra kongress ska hållas inom 60 dagar efter det att begäran kommit förbundet
tillhanda. Extrakongressen kan förrätta fyllnadsval.
§ 9. OM B U D O CH MAN DAT TI D

Ombud till kongressen utses av förbundets medlemmar.10 Ombuden, som väljs för
hela kongressperioden, utses före den 1 juni det år då ordinarie kongress äger rum.
För val till kongressen är förbundet indelat i sex valkretsar:
Södra valkretsen:

Blekinge, Skåne och Hallands län

Västra valkretsen:

Västra Götalands och Värmlands län

Östra Valkretsen:

Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmars, Gotlands, Örebros och
Västmanlands län

Stockholmsvalkretsen:

Stockholms län

Mellansvenska valkretsen:

Uppsala län

Norra valkretsen:

Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län.

Bosatta utomlands väljer själva vilken valkrets man tillhör.
Alla medlemmar och föreningar har rätt att nominera kandidater.11

Medlem som är förbundsstyrelseledamot, revisor eller tjänsteman i förbundet eller tillhör valberedningen kan inte utses till ombud.
11
Studerandemedlemmar kan inte nomineras som kandidater men studerandemedlemmar har nomineringsrätt och rösträtt.
10

5

Antalet mandat till kongressen är 55. Av de 55 mandaten ska 5 besättas av studerandemedlemmar. Studentrådet utser dessa 5 ombud.
I varje valkrets väljs det antal ombud som motsvarar valkretsens relativa storlek
varvid antalet ombudsplatser fördelas enligt den d’Hondtska metoden.12 Lika
många ersättare väljs. Antalet ombud till kongressen fördelas efter valkretsens
medlemsantal den 31 december året före valet. Röstberättigade är samtliga
medlemmar inom respektive valkrets. Det är bostadsort som bestämmer vilken
valkrets man tillhör.
§ 10. KALLE LS E

Kallelse till ordinarie kongress samt anmälan av eventuellt stadgeändringsförslag
utsänds senast åtta veckor i förväg.
Föredragningslista samt övriga handlingar skickas senast fyra veckor före ordinarie kongress.
Kallelse samt övriga handlingar till extra kongress skickas senast två veckor i
förväg. Ordinarie kongressombud får samtliga handlingar, ersättare får kallelse
och föredragningslista.
§ 11. ÄR E N DE N VI D KONG R E S S E N

Vid ordinarie kongress ska förutom val av mötesfunktionärer och övrig formalia
förekomma:
a. Fastställande av röstlängd
b. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelser, fastställande av resultat- och
balansräkningarna för förbundet och konfliktfonden, beslut i anledning av
över- eller underskott enligt de fastställda balansräkningarna, revisorernas
berättelse avseende förbundets verksamhet samt konfliktfond och fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen
c. Fastställande av rambudget, ordinarie medlemsavgift och verksamhetsinriktning för den kommande kongressperioden
d. Behandling av övriga propositioner

d’Hondts metod innebär att medlemstalet i valkretsarna divideras med en serie divisorer
varvid det högsta jämförelsetalet ger ett mandat, därefter räknas ett nytt jämförelsetal fram.
Divisorerna är m + 1 där m är antalet redan erhållna mandat.

12
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e. Behandling av motioner med förbundsstyrelsens yttrande
f. Val av styrelsens ordförande samt lägst åtta och högst tio ytterligare styrelseledamöter
g. Val av tre revisorer jämte personliga ersättare
h. Eventuella arvoden och ersättningar till styrelse och övriga förtroendevalda
i. Val av valberedningens ordförande samt ytterligare fyra valberedningsledamöter
j. Fastställande av instruktion för förtroendevalda revisorer och valberedning
Motioner till kongressen ska ha kommit in senast 13 veckor före kongressen.
Ärenden som inte upptagits på föredragningslistan kan endast behandlas om
minst tre fjärdedelar av de närvarande ombuden så beslutar. Sådant ärende skall
anmälas vid sammanträdets öppnande.
Vid extra kongress kan endast ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
§ 12. NÄRVARORÄT T

Ledamot av förbundsstyrelsen, valberedning, revisor samt tjänsteman på förbundet får delta i kongressens överläggningar, men inte i besluten. Övriga förbundsmedlemmar har rätt att närvara vid kongressens överläggningar i plenum om inte
kongressen fattar beslut om annat.
En representant från varje aktiv förening ska särskilt inbjudas till kongressen.
Denna representant har närvaro- och yttranderätt i plenum och i utskottsarbetet
men får ej delta i besluten.
§ 13. RÖSTN I NG

Vid röstning i förbundets alla beslutande organ gäller den mening som de flesta
biträder, om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet med undantag för personval, där sluten omröstning alltid används. Ordföranden har utslagsröst utom i
personval där lotten avgör. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Vid sluten omröstning under kongressen ska valsedel för att vara giltig uppta lika många namn som
det antal som ska väljas.
§ 14. FÖR B U N DS ST YR E LS E

Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet enligt dessa stadgar och kongressens beslut.
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Förbundsstyrelsen består av ordförande samt ytterligare lägst åtta och högst tio
ledamöter. En av ledamöterna ska vara studeranderepresentant13. Förbundsstyrelsen väljer inom sig förste och andre vice ordförande.
Förbundsstyrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Förbundsstyrelsens uppgifter:
• Verkställa kongressens beslut
• Främja förbundets ändamål och verksamhet
• Förbereda kongressens ärenden enligt § 10
• Utse den eller de personer som tecknar förbundets firma
• Förvalta förbundets och konfliktfondens medel och tillhörigheter
• Före den första april överlämna till revisorerna förbundets och konfliktfondens
räkenskaper
• Fatta beslut enligt dessa stadgar där inte annat preciseras
• Anställa och entlediga förbundsdirektör
§ 15. VALB E R E DN I NG

Val av förbundsstyrelse och revisorer samt funktionärer på kongressen och
förbundsrådet förbereds av en valberedning bestående av fem medlemmar.
Valberedning ska också lämna förslag på ersättning för styrelse och övriga
förtroendevalda samt vilken omfattning uppdraget som ordförande och annan
styrelseledamot ska ha.14 Valberedningens förslag till studeranderepresentant i
förbundsstyrelsen ska ske i samråd med Studentrådet.
Valberedningens förslag ska vara klart senast 7 veckor innan ordinarie kongress.
Vid oklarheter vid tolkningen av regler för arvoden och ersättningar har valberedningen skyldighet att lämna sin tolkning i frågan.
§ 16. VE R K SAM H ETS- O CH RÄK E N S KAP SÅR

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 17. R EVI SOR E R

För granskning av förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses tre
revisorer och lika många ersättare, varav en revisor och en ersättare ska vara
auktoriserad.

13
14
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Studeranderepresentanten ska vara student när valet till förbundsstyrelsen genomförs.
Med övriga förtroendevalda avses revisorer och valberedning.

§ 18. FÖR B U N DS RÅD

Förbundsrådet sammanträder de år då ordinarie kongress inte infaller. Vid förbundsrådet ska behandlas:
a. Eventuella fyllnadsval till styrelse och valberedning
b. Eventuell förändring av medlemsavgiften
c. Eventuell prövning av uteslutning av medlem
d. En redovisning från förbundsstyrelsen om verksamheten och uppföljning av
de beslut kongressen fattade
e. En redovisning från förbundsstyrelsen om förbundets ekonomi
f. Rapport från revisorerna
Om ärende gällande punkt a - c kommer att behandlas på förbundsrådet ska
skriftligt underlag skickas ut senast tre veckor innan förbundsrådet sammanträder. Ordförande vid förbundsrådet utses bland förbundsrådsombuden.
Förbundsrådet består av en representant från varje aktiv förening samt de två
kongressombud från varje valkrets som erhöll flest röster vid kongressvalet. Som
ersättare för kongressledamot som inte kan delta inkallas den med näst flest
röster och så vidare.
Förbundsstyrelseledamöterna och någon av de förtroendevalda revisorerna ska
delta vid förbundsrådet och valberedningen ska bjudas in.
Samma krav på formalia som vid kongressen gäller om ärende avseende punkt
a – c kommer att behandlas.
§ 19. ÄN DR I NG AV STAD GAR NA

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kongressen. För sådan ändring krävs
minst två tredjedelar av avgivna röster samt att frågan varit angiven på i förväg
utsänd kallelse och föredragningslista.
§ 20. FÖR B U N DETS U P P LÖS N I NG

För upplösning av förbundet krävs likalydande beslut vid två på varandra följande
kongresser, varav minst en ordinarie. För upplösning krävs beslut med två tredjedels majoritet.
Vid upplösning ska förbundets tillgångar disponeras enligt beslut av den kongress
som fattat det slutgiltiga beslutet om förbundets upplösning.
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Stadgar för Konfliktfonden
§ 1. ÄN DAMÅL

Konfliktfondens ändamål är att ge förbundet en god ekonomisk grundval vid
arbetet för medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Rätt till understöd
har medlem som betalat sin medlemsavgift.
§ 2. M E DE L

Medel tillförs fonden på det sätt och i den omfattning som kongressen beslutar.
§ 3. FÖRVALTN I NG

Fonden förvaltas och disponeras av förbundets styrelse. Vid varje ordinarie
kongress ska styrelsen avge redovisning för fonden. Förbundets revisorer
granskar fondens förvaltning och räkenskaper.
§ 4. ANVÄN DAN DE

Fondens medel får användas vid konflikt, som berör medlem i förbundet eller
som på annat sätt är av betydelse för förbundet. Konfliktfonden får också
användas för att täcka domstolskostnader vid arbetsrättsliga tvister.
§ 5. E KONOM I S KT U N DE R STÖD

Konfliktbidrag utbetalas efter ansökan, styrelsen beslutar vid vilken tidpunkt
ansökan senast måste ha kommit in. Konfliktbidraget motsvarar högst medlemmens nettoförlust av lön15 på grund av konflikten. Förbundsstyrelsen beslutar om
övriga tillämpningsföreskrifter vid hantering av konfliktbidrag.
§ 6. ÄN DR I NG AV STAD GAR NA

För ändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av
Naturvetarnas stadgar.

15
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I lön inräknas även provision, däremot inte bonus och övertid.
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Naturvetarna är det självklara valet för naturvetare
Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap.
Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och
miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.
Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad
erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor.
Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet.
Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet,
är arbetssökande, student, doktorand, chef eller företagare. Vi erbjuder
även mötesplatser för nätverkande och kompetensutveckling.
Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.
Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal
som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Planiavägen 13 Box 760 131 24 Nacka
08 466 24 80 info@naturvetarna.se
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