
                                                                
  
 

STADGAR FÖR SACO-FÖRENINGEN VID 

SVENSKA RÖDA KORSET  
  

Antagna vid årsmöte 2000-02-28, reviderade vid årsmöte 2017-03- 28 samt 2018-02-21 samt  

2022-02-17 

  

§ 1  SACO-klubben i Svenska Röda Korset (SACO-SRK) är en samlande organisation för fackligt 

organiserade akademiker inom Svenska Röda Korset. Medlemskap i SACO-SRK är öppet för 

varje anställd inom SRK som är medlem i ett av de SACO-anslutna fackförbunden. 

  

§ 2   SACO-föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas intressen på arbetsplatsen samt att 

förmedla information i fackliga frågor till medlemmarna.  

  

§ 3   Föreningen leds av en styrelse. Denna består av ordförande, vice ordförande, minst tre 

ledamöter samt suppleanter. Ordförande väljs för en period om två år. Styrelseledamot kan 

väljas för en period om antingen ett eller två år. Minst två ledamöter, utöver ordförande, ska 

väljas för en period om två år.  

 

§ 4   Styrelsen är beslutsför om endera ordföranden eller vice ordföranden jämte minst två övriga 

ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger den som leder mötet utslagsröst.  

 

§ 5   Årsmöte ska hållas före februari månads utgång varje år.  

 Kallelse och årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras medlemmarna senast två veckor innan 

mötet.  

  

Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Val av protokolljusterare och rösträknare 

3. Fråga om mötet har utlysts stadgeenligt 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fastställande av deltagande/röstlängd vid årsmötet  

6.  Verksamhetsrapport 

7. Ekonomisk rapport 

8.      Fråga om styrelsens ansvarsfrihet  

9. Val av styrelse och övriga förtroendeposter 

 a) ordförande för en tid av två år. 

 b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett eller två år 

 c) suppleanter till styrelseledamöter 

 d) revisor och revisorssuppleant 

 e) valberedning för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande 

10.  Ev. övriga ärenden 



 

§ 6   Röstning vid årsmöte sker öppet om inte annat begärs. Varje medlem har en röst. Röstning 

genom ombud är inte tillåtet. Medlem har möjlighet att avge röst till SACO-mejlen, när man 

inte kan närvara vid årsmötet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.  

 

§ 7 Extra årsmöte ska hållas då styrelsen beslutar det eller då revisorn eller minst en fjärdedel av 

medlemmarna begär detta.    

  

§ 8   Medlemsmöte ska hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en fjärdedel av 

medlemmarna begär det.  

  

§ 9   Kallelse till medlemsmöte ska ske minst sju dagar före mötet. I kallelsen ska framgå vilka 

ärenden som i huvudsak ska behandlas. Styrelsen beslutar om mötesform.  

   

 § 10 Vid sammanträde med styrelsen ska protokoll föras. Vid medlemsmöte ska minnesanteckningar 

föras. 

 

§ 11  För ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra 

följande möten, varav ett årsmöte och exempelvis ett medlemsmöte. Beslutet ska bifallas av 

minst två tredjedelar av de närvarande.   

  

 


