Stadgar för SULF/BTH
Ändamål och uppgifter
§1
Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/BTH, är lokal organisation för SULFs
medlemmar vid Blekinge Tekniska Högskola.
§2
SULF/BTH har till uppgift
att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen vid BTH. Detta sker genom bevakning av
lönefrågor och anställningsvillkor, men också genom att föreningen följer åtgärder och förslag
i övrigt som kan ha betydelse för medlemmarnas verksamhet. Hit hör till exempel frågor om
organisation, budget, lokaler, utrustning, jämställdhet, diskriminering och arbetsmiljö.
SULF/BTH skall också skapa opinion för SULFs policy i olika frågor genom kontakt med
lokala media, genom öppna möten och på annat sätt bredda förståelsen för de fackliga
argumenten.
SULF/BTH har också till uppgift
att bedriva medlemsrekrytering
att ge medlemsservice
att ansvara för lokal information i frågor som ligger inom SULFs verksamhetsområde
att bedriva lokal opinionsbildning och sprida kännedom om förbundets verksamhet
att verka för SULFs mål och program i SACO-S-råd/föreningar
att bedriva kurs- och annan programverksamhet
att rekrytera fackliga förtroendemän
att utbilda fackliga företrädare
att hålla förbundskansliet informerat om den lokala verksamheten.
§3
SULF/BTH företräder medlemmarna inom sitt verksamhetsområde i enlighet med förbundets
stadga och av kongressen eller förbundsstyrelsen fattade beslut.
SULF/BTH:s verksamhet regleras av denna stadga som fastställs av förbundsstyrelsen efter
förslag från föreningen.

Organisation
§4
SULF/BTH utövar sin verksamhet genom medlemsmöte och styrelse.

Medlemsmöte
§5
Medlemsmöte hålles i enlighet med §§ 6, 7 och 8. Medlemsmötet sammanträder till årsmöte
under mars månad. Vid årsmötet skall de ärenden som anges i § 9 behandlas.
§6
Medlemsmöte och årsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen.
Styrelsen skall därutöver kalla till medlemsmöte om minst 10 medlemmar skriftligen begär
det.
§7
Kallelse till medlemsmöte och årsmöte skall utsändas senast den fjortonde dagen före mötet
tillsammans med föredragningslista samt, om möjligt, övriga erforderliga handlingar.
§8
Kallelse till medlemsmöte efter begäran enligt § 6, 2:a meningen skall tillsammans med
föredragningslista utsändas senast den trettionde dagen efter det att begäran skriftligen
inkommit till föreningens ordförande.
§9
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1.
Fråga om mötets behöriga utlysande
2.
Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare
3.
Fastställande av föredragningslista
4.
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen
5.
Fastställande av verksamhetsplan och budget
6.
Val för ett år av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter,
valberedning och revisorer
7.
Vartannat år val för två år av föreningens ombud med ersättare till SULFs
kongress
8.
Val av de företrädare i lokalt SACO-S-organ vilka ska väljas av föreningen
Förslag från enskild medlem (motion) skall upptas i kallelsen om medlem inlämnar motion till
styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Styrelsens yttrande över motionen bifogas kallelsen.
Ärende skall tas upp om revisorerna begär det senast i samband med beslut om kallelsen.
§ 10
Rösträtt vid medlems- och årsmöte får endast utövas personligen.
§ 11
Årsmötet och medlemsmötet får delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor
till styrelsen. Delegationen får ej avse stadgeändring, beslut om budget och bokslut, beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen, samt val enligt § 6.

Styrelse
§ 12
Styrelsen består av ordförande och ett jämnt antal övriga ledamöter.
Vid val av styrelse bör beaktas att dess sammansättning i huvudsak skall återspegla
medlemsantalet på vetenskapsområde, på befattning och på kön. Om forskarutbildning finns
på orten skall minst en av styrelsens ledamöter vara doktorand.
§ 13
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall även kallas då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter eller då revisorerna
begär det. Vid sådan begäran skall styrelsemöte hållas senast på den fjortonde dagen efter det
att den inkommit till föreningens ordförande.
Kallelse tillsammans med föredragningslista skall utsändas senast den sjunde dagen före
mötet.
Om minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter medger det, får beslut fattas i ärende som
inte upptagits på föredragningslistan.
§ 14
Styrelsen åligger
att verkställa av medlems- eller årsmöte fattade beslut
att bereda ärenden som skall föreläggas medlems- eller årsmöte
att upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för lokalföreningen
att fatta de beslut som förutsätts i föreningens stadga
att i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga om
ändamål och uppgift
att föra protokoll över behandlade ärenden och anteckna beslut.
Till fullgörande av dessa uppgifter åligger det styrelsen särskilt
att besluta om åtgärder för tillvaratagande av medlemmarnas intressen inom ramen för
föreningens verksamhetsområde och av förbundet, medlems- eller årsmötet fattade beslut.
Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott.
§ 15
Styrelsen äger delegera beslutanderätten i viss fråga eller grupp av frågor till arbetsutskottet,
ordföranden eller annan styrelseledamot.
§ 16
Ordförande eller vice ordförande, i ordförandens ställe, äger fatta beslut i brådskande ärenden.
Sådana beslut skall anmälas till protokollet vid nästkommande styrelsesammanträde.

Valberedning
§ 17
Medlemsmötets val skall beredas av en valberedning. Detta gäller dock ej vid val av
valberedning. Valberedningen skall bestå av två personer, varav en sammankallande.

Revisorer
§ 18
Två revisorer jämte ersättare skall utses för granskning av styrelsens verksamhet och ev
räkenskaper samt framlägga berättelse härom för årsmötet.

Sektioner
§ 19
Medlemmarna ingår i sektioner enligt den indelning som anges i förbundets stadgar.
För sektion gäller vad som anges i stadga för sektion.

Regler för beslut

§ 20
Beslut i föreningsorgan fattas med enkel majoritet bland avgivna giltiga röster, om ej annat
föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger sittande sammanträdesordförande utslagsröst,
utom vid val med sluten omröstning, då lotten skiljer.
§ 21
Val förrättas med sluten omröstning om fler personer föreslagits än som skall väljas och om
någon röstberättigad begär det.

Stadgeändring
§ 22
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet och fastställs av förbundsstyrelsen.
För sådan ändring fordras antingen tvåtredjedels majoritet bland antalet avgivna giltiga röster
eller två på varandra följande årsmötens likalydande beslut med enkel majoritet enligt § 20.

