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Stadgar för Naturvetarföreningen inom  
 

§ 1 Namn och ändamål 
Naturvetarföreningen inom X (kommun, region eller förbund) är ett lokalt organ för 
medlemmar i Naturvetarna.  
Naturvetarföreningens ändamål är att 

• tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen 

• som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan 

• förmedla information i fackliga frågor till medlemmarna 

• verka för medlemsrekrytering till förbunden 

• upprätthålla gällande centrala kollektivavtal där förbundet är part samt teckna 
eventuella lokala kollektivavtal 

 

§ 2 Medlemskap 
Rätt till medlemskap i Naturvetarföreningen har medlem i Naturvetarna. 

Som förtroendevald inom Naturvetarföreningen förbinder man sig att följa samt 
företräda Naturvetarnas ingångna avtal, politik och policy i olika frågor. 

 

§ 3 Årsmöte 
Årsmötet är Naturvetareföreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie årsmöte skall årligen hållas senast den X 

Naturvetareföreningen skall hålla extra årsmöte om styrelsen beslutar det eller senast 
30 dagar efter det att minst en fjärdedel av samtliga medlemmar skriftligen begär det. 

Styrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista och handlingar senast 14 dagar 
före årsmöte. 

Ärende som avser ändring av dessa stadgar eller upplösning av Naturvetarföreningen 
skall, för att kunna behandlas, vara upptaget på den utskickade föredragningslistan. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas 

• styrelsens redovisning av verksamheten sedan föregående ordinarie årsmöte 

• de ärenden som väckts av styrelsen eller medlem 

• Val av ordförande, styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt 
valberedning 
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Vid extra årsmöte skall följande ärenden behandlas 

• de ärenden som anmälts av styrelsen eller medlem. 

Varje medlem har närvarorätt och yttranderätt vid årsmöte. 

Vid omröstning har endast de närvarande medlemmarna rösträtt. Vid lika röstetal gäller 
den mening som mötesordföranden biträder som beslut men vid personval skall 
företrädet avgöras genom lottning av mötesordföranden.  

Vid årsmöte skall protokoll föras. 

 

§ 4 Styrelse 
Styrelsen leder Naturvetarföreningens verksamhet. 

Styrelsen består minst av ordföranden, vice ordföranden samt ytterligare en ledamot, 
det vill säga minst tre personer. 

Styrelsen bör inte bestå av fler än 7 personer.  

Styrelsens ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för en mandatperiod om två år. 

Styrelsen kan till sig adjungera in medlem, till exempel för att kunna få de största 
yrkesgrupper representerade inom sig eller vid ledamots avgång från 
styrelseuppdraget om detta äger rum mellan årsmöten. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst hälften av 
ledamöterna begär det. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess samtliga ledamöter är närvarande, 
bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Vid lika röstetal gäller den mening som 
mötesordföranden biträder som beslut. 

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. 

Styrelsen bestämmer själv inom sig vilka uppdrag som skall tillsättas och vilka som 
tillsätts.  

Förslag på styrelseuppdrag förutom ordförande är: 

• Vice ordförande  

• Sekreterare (kan roteras för varje möte) 

• Informationsansvarig (kan roteras eller knytas till respektive funktion) 

• Representant i centrala Saco-rådet  

• Suppleant/ersättare till Saco-rådet 

• Ansvariga för den årliga lönerevisionen 

• Representanter i samverkansråden för division/förvaltning e.d. samt på 
klinik-/enhetsnivå e.d. 

• Arbetsmiljöombud/skyddsombud kan utses av den lokala 
Naturvetarföreningen om det inte finns andra rutiner.  
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§ 5 Arbetsplatsombud – lokala fackligt förtroendevalda 
Arbetsplatsombud är såväl som styrelsen fackligt förtroendevalda men som framförallt 
representerar Naturvetarna inom en avgränsad del av verksamheten, t ex en 
förvaltning, avdelning, klinik, enhet eller liknande.  

Val av arbetsplatsombud görs direkt på den berörda arbetsplatsen och genomförs 
genom att berörda medlemmar samlas och väljer en representant. Valet görs på 2 år. 

Ett protokoll med samtliga närvarandes namnteckningar skrivs och skickas in till er 
Naturvetarförenings styrelse. Styrelsen skickar sedan detta vidare till Naturvetarnas 
kansli varpå den valde blir registrerad som arbetsplatsombud och får det faktiska 
mandatet att vara förtroendevalt arbetsplatsombud.  

 

§ 6 Valberedning  
Valberedning väljs vid ordinarie årsmöte för tiden till och med nästa ordinarie årsmöte. 

 

§ 7 Stadgeändring eller upplösning 
För att ändra dessa stadgar eller för att upplösa Naturvetarföreningen krävs antingen 
beslut med två tredjedels majoritet av antalet närvarande medlemmar vid ett årsmöte 
eller likalydande beslut med enkel majoritet av antalet röstande medlemmar vid två 
årsmöten med minst 2 månader emellan. 

Ett av dessa möten skall vara ett ordinarie årsmöte. 

Tidpunkten när upplösning skall ske beslutas med enkel majoritet av antalet röstande 
medlemmar vid det årsmöte när det sista beslutet att upplösa föreningen fattas. 


