Stadgar för Naturvetarna
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§ 1. FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Naturvetarna är fackförbundet för naturvetare med akademisk utbildning eller
motsvarande kompetens.
Förbundets verksamhet ska vara förankrad i och utgå från medlemmarnas
engagemang på lokal nivå.
Förbundet har till uppgift att:
•

ta till vara och främja medlemmarnas villkor och förutsättningar i arbetslivet.

•

verka för hög kvalitet inom naturvetenskaplig utbildning och forskning.

•

verka för att naturvetares kunskap och kompetens tillvaratas i samhället.

Förbundet är partipolitiskt oberoende och medlem i Sveriges Akademikers
Centralorganisation, SACO.

§ 2. MEDLEMSKAP I FÖRBUNDET
Som medlem i Naturvetarna kan den antas som:
•

har avlagt minst kandidatexamen, eller motsvarande, med naturvetenskaplig
inriktning, eller

•

genomgår en sådan utbildning, eller

•

innehar eller har haft en anställning som kräver motsvarande kompetens inom
det naturvetenskapliga området.

Kongressen kan utse person som gjort stora och värdefulla insatser för förbundet till
hedersmedlem, även om denne inte uppfyller kriterierna för medlemskap.
En medlem i Naturvetarna ska vara vara lojal mot förbundet och dess stadgar, och
agera på ett sätt som inte kan verka menligt för förbundets ställning eller verksamhet.
En medlem ska även uppträda lojalt på arbetsmarknaden och respektera ingångna
förhandlingsöverenskommelser.
Ansökan om medlemskap ska begäras skriftligen. Förbundsstyrelsen beviljar medlemskap, men beslutanderätten kan delegeras.
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§ 3. UTTRÄDE UR FÖRBUNDET
Utträde ur förbundet ska begäras skriftligen. Medlemskapet upphör i månadsskiftet
månaden efter det att uppsägningen inkommit.

§ 4. UTESLUTNING UR FÖRBUNDET
En medlem som trots påminnelse inte har betalat sin avgift kan uteslutas ur förbundet utan särskilt beslut från förbundsstyrelsen.
Medlem som handlar i strid med förbundets verksamhet eller förväntningarna på en
medlem enligt § 2 ovan, kan uteslutas efter beslut från förbundsstyrelsen. Medlemmen kan begära att beslutet prövas av förbundsråd eller kongress. Sådan begäran ska
inkomma till förbundet senast tre veckor efter det att medlemmen delgivits beslut om
uteslutning. Intill dess att ärendet är slutligt prövat kvarstår medlemskapet. Medlemmen omfattas av förbundets kollektiva förmåner, men styrelsen kan besluta om
begränsningar av de individuella förmånerna och rättigheterna.

§ 5. ÅTERINTRÄDE AV UTESLUTEN MEDLEM
Ansökan om återinträde i förbundet ska begäras skriftligen.
Medlem som uteslutits på grund av obetald medlemsavgift kan beviljas återinträde
förutsatt att sökande betalat sina skulder till förbundet. Förbundsstyrelsen beviljar
medlemskap, men beslutanderätt kan delegeras.
Medlem som uteslutits på grund av illojalitet kan beviljas återinträde i förbundet
endast efter särskilt beslut av förbundsstyrelsen.

§ 6. AVGIFT FÖR MEDLEMSKAP
Kongressen fastställer ordinarie medlemsavgifter för den kommande kongressperioden.
Förbundsrådet kan besluta om ändringar av medlemsavgiften.
Styrelsen kan besluta om tillfälligt ändrad medlemsavgift vid plötsliga ändringar av
omvärldsvillkoren.
Styrelsen kan även besluta om reducerade avgifter för vissa medlemsgrupper eller i
samband med tillfälliga kampanjer.
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§ 7. VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8. NATURVETARNAS KONGRESS
Naturvetarnas kongress är förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen ska kalla till ordinarie kongress vart tredje år. Kongressen ska genomföras under perioden 1 okt - 31 dec. Under kongressperioden, mellan två ordinarie
kongresser, kan förbundsstyrelsen kalla till extra kongress.
Förbundsstyrelsen ska kalla till extra kongress om:
•

minst en tredjedel av ombuden, eller

•

två av tre av förbundets ordinarie revisorer, eller

•

minst en tiondel av förbundets medlemmar

skriftligt begär så. Den begärda extra kongressen ska hållas inom sextio dagar efter
det att begäran kommit förbundsstyrelsen tillhanda.

§ 9. KONGRESSOMBUD
Kongressen består av femtiofem ombud som alla ska vara medlemmar i förbundet.
Fem av de femtiofem ombuden ska vara studerande. Dessa utses separat av Naturvetarnas Studentråd, se § 18.
Övriga femtio ombud väljs av förbundets medlemmar bland de medlemmar som inte
är:
•

ledamot i förbundsstyrelsen

•

revisor

•

ledamot i valberedningen

•

studerandemedlem

•

tjänsteman inom förbundet

Alla medlemmar har rätt att nominera kandidater över hela landet.

4

Kongressombuden väljs senast den 1 juni det år då ordinarie kongress äger rum och
representerar medlemmarna i sin valkrets under hela kongressperioden. Uppdraget
som kongressombud upphör om medlemmen utträder ur förbundet, eller får ett nytt
uppdrag som styrelseledamot, revisor, eller ledamot i valberedningen.
För valet av kongressombud är förbundets medlemmar indelade i sex valkretsar, baserat på bostadsort. Varje medlem är röstberättigad inom sin valkrets. Medlemmar som
är bosatta utomlands kan välja vilken valkrets man vill tillhöra.
Antalet ombud som ska representera varje valkrets bestäms enligt den d’Hondtska
metoden baserat på medlemsantalet i respektive valkrets den 31 december året innan
valet. Lika många ersättare väljs.
Södra valkretsen

Skåne, Blekinge och Hallands län

Västra valkretsen

Västra Götalands och Värmlands län

Östra valkretsen

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

Stockholms valkrets

Stockholms län

Mellansvenska valkretsen Uppsala län
Norra valkretsen

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

§ 10. KALLELSE TILL KONGRESS
Kallelse till ordinarie kongress skickas ut senast åtta veckor innan mötet. I förekommande fall ska kallelsen innehålla anmälan om förslag till ändring av stadgarna. Dagordning och övriga handlingar skickas ut senast fyra veckor innan kongressen.
Vid en extra kongress skickas kallelse, dagordning samt övrigt underlag ut senast två
veckor innan mötet.
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§ 11. ÄRENDEN VID KONGRESSEN
Förutom val av mötesfunktionärer och annan mötesformalia, ska dagordningen för
kongressen omfatta följande punkter:
1.

Eventuell komplettering av kongresshandlingar, valberedningens förslag eller
nomineringar till personval (pkt 11, 13–16).

2.

Fastställande av röstlängd.

3.

Fråga om kongressens behöriga utlysande.

4.

Anmälan om övriga ärenden och fastställande av dagordningen. Ärenden som
inte upptagits på den utskickade dagordningen kan behandlas endast om minst
tre fjärdedelar av de närvarande ombuden så beslutar.

5.

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.

6.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna för förbundet.

7.

Beslut om resultatdisposition och fastställande av vinstdisposition för förbundet.

8.

Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

9.

Fastställande av rambudget, ordinarie medlemsavgift och verksamhetsinriktning
för den kommande kongressperioden.

10. Behandling av övriga propositioner från styrelsen.
11. Behandling av motioner från medlemmar.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter utöver förbundsordförande, lägst åtta
och högst tio
13. Fastställande av regelverk för ersättningar till förbundsstyrelse, revisorer och
valberedning, samt ersättningsnivåer för den kommande mandatperioden.
14. Val av ordförande för förbundsstyrelsen.
15. Val av fastställt antal ledamöter till förbundsstyrelsen. En av ledamöterna ska
vara studerande vid valtillfället.
16. Val av tre revisorer samt tre ersättare. En ordinarie och en ersättare ska vara
godkänd eller auktoriserad, se vidare § 15.
17. Val av valberedningens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter till valberedningen, se vidare § 16.
18. Fastställande av riktlinjer för revision och valberedning.
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Motioner ska ha kommit in senast tretton veckor före ordinarie kongress. Motioner
kan lämnas av samtliga medlemmar i förbundet.
Kandidaterna kan inte ha uppdrag som skulle kunna medföra jäv eller intressekonflikter gentemot Naturvetarna.
Om kongressen inte kan välja en fulltalig styrelse, revisorsgrupp eller valberedning
genomförs fyllnadsval vid en extra kongress eller kommande förbundsråd.
Vid extra kongress behandlas endast de av punkterna ovan som angetts i kallelsen.

§ 12. FÖRBUNDSRÅD
Naturvetarnas förbundsråd följer upp förbundets och förbundsstyrelsens verksamhet
mellan ordinarie kongresser.
Förbundsstyrelsen ska kalla till Förbundsråd en gång per år de år då ordinarie kongress
inte äger rum. Förbundsråd ska genomföras under andra halvan av verksamhetsåret.
Förbundsrådet består de två kongressombud från varje valkrets som erhållit flest röster vid kongressvalet. Som ersättare för ombud som inte kan delta inkallas den med
näst flest röster och så vidare.
Förbundsrådet leds av ett av de närvarande kongressombuden. Mötet ska protokollföras och behandla följande frågor:
1.

Förbundsstyrelsens redogörelse för verksamheten under året, inklusive
uppföljning av de beslut kongressen fattade

2.

Förbundsstyrelsens redogörelse från förbundets ekonomi

3.

Rapport från revisorerna

4.

Eventuell förändring av medlemsavgiften

5.

Eventuell prövning av uteslutning av medlem

6.

Eventuellt fyllnadsval till förbundsstyrelse, revisorsgrupp, och valberedning

7.

Val till beredningsgruppen för valberedningen (året innan ordinarie kongressår)

Om ärende gällande punkterna 4–7 ska behandlas, ska skriftligt underlag skickas ut
senast tre veckor innan mötet, och en punkt för eventuella kompletteringar vid
mötets inledning ska finnas på dagordningen (§ 11, pkt 1).
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§ 13. NÄRVARORÄTT, YTTRANDERÄTT OCH RÖSTRÄTT VID KONGRESS,
EXTRA KONGRESS OCH FÖRBUNDSRÅD
Kongressens överläggningar i plenum är öppna för samtliga medlemmar i förbundet.
Endast kongressombuden har rösträtt. Ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen, liksom revisorerna, har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.
Vid röstning har varje ombud en röst, och den mening majoriteten av de närvarande
ombuden biträder gäller, om inte annat beslutas. Omröstning sker öppet, med undantag för personval då omröstning alltid ska vara sluten. För att vara giltig ska valsedeln
uppta lika många namn som antalet personer som ska väljas (§ 11, pkt 11).
Fullmaktsröstning är inte tillåten.
Vid lika röstetal avgör lottning.

§ 14. FÖRBUNDSSTYRELSE
Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för förbundets övergripande verksamhet, organisation och förvaltningen av förbundets och konfliktfondens tillgångar. Förbundsstyrelsen ansvarar för och leder verksamheten genom att:
•

fastställa mål och strategier för att främja förbundets ändamål och verkställa
kongressens beslut.

•

ge övergripande riktlinjer för verksamhetens aktiviteter och fastställa årliga verksamhetsplaner och budgetar utifrån den verksamhetsinriktning och rambudget
som kongressen fastställt.

•

fastställa riktlinjer för förvaltning och disposition av förbundets och konfliktfondens tillgångar.

•

fastställa förbundets arbetsordning.

Förbundsstyrelsen väljer inom sig förste och andre vice ordförande. Styrelsen är
beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Förbundsstyrelsen utser firmatecknare. Styrelsens uppdrag och ansvarsfördelning
beskrivs närmare i en särskild arbetsordning.
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§ 15. REVISORER
Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och räkenskaper samt förbundsstyrelsens förvaltning av förbundets tillgångar.
Revisorerna och deras ersättare väljs av kongressen enligt § 11 pkt 15.
Riktlinjer för revisorernas uppdrag fastställs av kongressen (§ 11 pkt 16).

§ 16. VALBEREDNING OCH BEREDNINGSGRUPP FÖR VALBEREDNINGEN
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till uppdragen som:
•

förbundsordförande

•

ledamot i förbundsstyrelsen

•

revisor

•

mötesfunktionär på ordinarie och extra kongress

•

kandidater för fyllnadsval till förbundsstyrelse vid förbundsråd som ska behandla
sådant, § 12 pkt 6.

Valberedningens förslag till studerandeledamot i förbundsstyrelsen ska tas fram i
samråd med Naturvetarnas studentråd, se § 18.
Valberedning ska också till ordinarie kongress lämna förslag på regelverk för ersättning till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning, samt förslag på ersättningsnivåer för den kommande mandatperioden. Vid oklarheter kring regelverket har valberedningen tolkningsföreträde.
Riktlinjer för valberedningens uppdrag fastställs av kongressen (§ 11 pkt 16).
Kongressens val av valberedning förbereds av en grupp bestående av tre till fyra
kongressombud utsedda av förbundsrådet året innan kongress. Valberedningens
ledamöter ska vara medlemmar i förbundet.
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§ 17. PROFESSIONSFÖRENINGAR
Naturvetarna samarbetar med professionsföreningar inom det naturvetenskapliga
området för att gemensamt driva frågor som berör förbundets medlemmar och för
att skapa ett ökat värde av medlemskapet i förbundet.
Samarbetets omfattning regleras i särskilda avtal mellan respektive förening och
förbundet.

§ 18. NATURVETARNAS STUDENTRÅD
Naturvetarnas studentråd är en intresseorganisation som arbetar självständigt med
frågor som är viktiga för naturvetares utbildning och arbetsmarknad.
Studentrådet utser fem av kongressens femtiofem ombud enligt § 9, och nominerar
en kandidat till uppdraget som studerandeledamot i förbundsstyrelsen till valberedningen, se § 16.
Förbundsstyrelsen godkänner ändringar av studentrådets stadgar liksom föreningens
upplösande. Studentrådets medlemmar ska även vara medlemmar i förbundet.

§ 19. KONFLIKTFOND
Naturvetarna har en konfliktfond till vilken medel kan avsättas enligt kongressbeslut.
Fondens tillgångar får användas för:
•

ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar vid arbetsmarknadskonflikt, eller

•

kostnader för domstolsförhandlingar eller andra extraordinära kostnader i
samband med arbets- eller civilrättsliga tvister för medlemmars räkning.

Tillgångarna förvaltas och disponeras av förbundets styrelse. Fonden är en del av
förbundets totala tillgångar och ska särredovisas i balans- och resultatrapporter vid
revision och ekonomisk redovisning till kongressen.
Konfliktbidrag kan utbetalas till medlem som betalat medlemsavgift efter skriftlig
ansökan. Tillämpningsföreskrifter för hantering av konfliktbidrag fastställs av
förbundsstyrelsen.
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§ 20. ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut om ändring av dessa stadgar, § 21 undantaget, ska fattas av en kongress, ordinarie eller extra. Frågan ska vara angiven på kallelsen enligt § 10 och bifallas av minst två
tredjedelar av kongressombuden. Ändringen träder i kraft så snart kongressprotokollet
är justerat.
För ändring av § 21 krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, ordinarie eller
extra, med minst sex månader mellan. Förslaget ska bifallas av minst två tredjedelar
av kongressombuden vid varje kongress. Ändringen träder i kraft så snart kongressprotokollet från den andra kongressen är justerat.

§ 21. FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
För att upplösa förbundet krävs beslut vid två på varandra följande kongresser, ordinarie eller extra, med minst sex månader mellan. Förslaget ska bifallas av minst två
tredjedelar av kongressombuden vid varje kongress. Den andra kongressen ska även
besluta hur förbundets tillgångar ska disponeras vid upplösningen.
Upplösningen träder i kraft så snart kongressprotokollet från den andra kongressen
är justerat.
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