Normalstadgar för lokalavdelning
inom Sveriges Yrkesmusikerförbund
Antagna av Symfs Förbundsstyrelse den 16 januari 2006

§1

Ändamål
Avdelningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och yrkesmässiga
intressen på arbetsplatsen samt att informera om och verka för anslutning till förbundet.

§2

Medlemskap
Den som är ansluten till Symf och tillsvidareanställd, provårsanställd eller årsvikarie hos
arbetsgivaren är medlem av avdelningen. Dock kan årsvikarie på egen begäran tillhöra Symf
Frilans.

§3

Avgifter
Efter beslut av årsmötet kan avdelningen ta ut medlemsavgift med ett belopp som fastställs
av årsmötet.

§4

Motionsrätt
Medlem har motionsrätt till årsmötet. Motioner skall lämnas till avdelningsstyrelsen senast 14
dagar före årsmötet.

§5

Beslutande organ
Avdelningens verksamhet utövas av avdelningsmöten och i avdelningsstyrelsen.
Avdelningsmöte hålls när styrelsen finner det befogat eller när minst en femtedel av avdelningens
medlemmar begär detta. Avdelningsmöte ska hållas minst två gånger per år och ett av dessa ska
utgöra årsmöte.
Kallelse ska anslås på arbetsplatsen senast sju dagar före mötet, för årsmöte en månad före mötet.
Endast närvarande medlem äger rösträtt. Avdelningsmöte ska protokollföras och justeras på sätt som
mötet beslutar.

§6

Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
Undantag från detta stadgas i §§11 och 12,

§7

Årsmöte
Årsmöte skall hållas 1 gång per år före mars månads utgång. Kallelsen ska
utfärdas senast en månad före möte.
På årsmötet ska följande frågor behandlas och vara uppförda på dagordningen:
- Styrelsens verksamhetsberättelse
- Revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet
- Behandling av inkomna motioner
- Beslut om ev. medlemsavgift till lokalavdelningen
Val (beroende på mandatperiod) av:
- styrelseordförande
- styrelseledamöter samt eventuella suppleanter
- kassör
- skyddsombud samt suppleant(er), (mandattid normalt 3 år).
- två revisorer samt suppleanter för dessa
- valberedning
Ordförande och övriga ledamöter väljs för högst två år, med möjlighet till växelvis byte av ledamöter.

§8

Avdelningsstyrelse
Avdelningsstyrelsen består av ordföranden och ytterligare fyra ledamöter samt eventuella
suppleanter.
Vice ordförande och sekreterare utses inom styrelsen.
Kassör samt skyddsombud kan ingå i styrelsen, men även utses utanför denna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna
så begär. Sammanträden ska protokollföras, och justeras på sätt som styrelsen beslutar.
Styrelsens uppgifter är:
- att leda avdelningens verksamhet
- att företräda medlemmarna i frågor som rör förhållanden på arbetsplatsen
- att förvalta avdelningens medel och andra tillhörigheter
- att besluta om fördelning av förtroendemannaersättningen
- att verkställa avdelningens beslut
- att besluta i ärenden där styrelsen bedömer att beslut av avdelningsmöte inte krävs för
avgörande
Avdelningsstyrelsen ska till Symfs förbundsstyrelse (FS):
- informera om ingångna avtal samt i övrigt till FS och förbundskansli bidra med underlag för
centrala avtal och förhandlingar
- ansvara för rapportering av lönestatistik till förbundets kansli
- verkställa uppdrag och beslut som meddelats av FS
- utse och anmäla representanter till förbundsmöte och avtalsråd
Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande.

§9

Firmateckning
I ekonomiskt avseende tecknar kassören ensam avdelningens firma. I övrigt tecknas firma av
ordföranden.

§10 Revision
Revisorernas berättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före
detta. I berättelsen ska ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkas.
§11 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs att beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande avdelningsmöten av vilket ett ska vara årsmöte. För att en stadgeändring ska träda i kraft
krävs FS godkännande.
§12 Avdelningens upplösning
För att upplösa avdelningen krävs att beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra
följande avdelningsmöten av vilket ett ska vara årsmöte. För att upplösningen ska träda i kraft krävs
FS godkännande.
Då slutligt beslut om upplösning träffas ska även beslut fattas om användningen av avdelningens
tillgångar.

