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1§
Saco-S SLU är en del av förhandlingsorganisationen Saco-S och är dess lokala
arbetstagarorganisation vid Sveriges lantbruksuniversitet och företräder de anställda
vid myndigheten som är medlemmar i ett förbund anslutet till Saco-S, om inte Saco-S
styrelse beslutat om undantag.
Medlemmarna ska behandlas likvärdigt, oberoende av deras förbundstillhörighet,
anställning, funktion eller befattning.
Den lokala verksamhetens uppgifter och regler om hur den ska bedrivas beslutas av
årsmöte och styrelse.
Verksamhet
2§
Saco-S SLU ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra de uppgifter som
framgår av gällande kollektivavtal, Saco-S arbetstagarnyckel och övriga utfärdade
anvisningar.
Medlemsmöte
3§
Ordinarie medlemsmöte, ska hållas årligen senast under april månad. Extra medlemsmöte
hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av medlemmarna på
arbetsplatsen skriftligen begär det.
Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt
som styrelsen bestämmer. Dock ska förhandsmeddelande alltid anslås på föreningens
hemsida. I förhandsmeddelande ska anges de tidsfrister som gäller för inlämnande av
förslag från medlem att tas upp till behandling på medlemsmötet (motion) och tidsfrist för
nominering av kandidater till styrelsen.
Valbar till styrelsen är medlem som föreslås av valberedningen eller som skriftligen
nominerats till valberedningen senast en vecka före ordinarie medlemsmöte eller extra
medlemsmöte.
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Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på medlemsmöte ska
skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.
Kallelse till ordinarie medlemsmöte, med angivande av de ärenden som ska behandlas samt
valberedningens förslag till ny styrelse, ska skickas ut till medlemmarna samt anslås på
föreningens hemsida senast två veckor före mötet.
Beslut fattas genom öppen omröstning. Vid personval där det finns fler nominerade än antal
platser ska valet ske genom sluten omröstning.
Vid lika röstetal i personval sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan
omröstning gäller den mening som mötets ordförande biträder.
Röstberättigad vid ordinarie medlemsmöte och extra medlemsmöte är den som blivit medlem
i ett Saco-förbund senast en månad före mötet.
Ordinarie medlemsmöte och extra medlemsmöte är beslutsfört med det antal röstberättigade
medlemmar som deltar vid mötet genom att vara närvarande personligen eller via videolänk.
4§
Vid medlemsmöte ska följande ärenden behandlas:
• Fastställande av röstlängd
• Val av justeringspersoner tillika rösträknare
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Fastställande av föredragningslista
• Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
• Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av personalföreträdare samt personlig ersättare enligt
Personalföreträdarförordningen
• Val av valberedning
• Eventuella frågor som avses i 10 §
• Övriga frågor som i förväg anmälts till styrelsen enligt 4 §
Vid extra medlemsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats för.
Styrelse
5§
Styrelsen består av ordförande och vice ordförande samt 7-9 övriga ledamöter.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och de övriga funktionärer som behövs.
Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens
sammansättning. I styrelsen ska det finnas ledamöter från de tre inom myndigheten största
förbunden. Styrelsen bör dessutom ha en sådan sammansättning att det finns minst en
ledamot från vardera Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala, minst en ledamot från varje fakultet,
minst en ledamot från antingen universitetsadministrationen, universitetsdjursjukhuset eller
biblioteket, samt minst en ledamot anställd som doktorand.
Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av styrelsen har
närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt vid styrelsemöten.
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6§
Styrelsen är, då ordinarie medlemsmöte eller extra medlemsmöte inte är samlat, föreningens
beslutande organ.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
7§
Vid medlemsmöten och styrelsemöten ska protokoll föras.
Valberedning
8§
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt val av personalföreträdare.
Valberedningen består av fem ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningens
sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla medlemsgruppens sammansättning.
I valberedningen bör finnas en representant för var och en av fakulteterna samt en
representant från antingen universitetsadministrationen, universitetsdjursjukhuset eller
biblioteket.
Stadgeändring
9§
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid medlemsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i
kallelsen.
Beslut ska biträdas av mer än hälften av de närvarande medlemmarna och ska för att vara
giltigt godkännas av kontaktförbundet.
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