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Stadgar för  föreningen Statens justerare af Mått och Vikt. 
 

01 Ändamål 
 

Justerarföreningen är en sammanslutning av vid SP anställda tjänstemän med 
kvalificerade arbetsuppgifter, specialister och chefer samt pensionärer. 
 
Föreningen är ansluten till SACO:s Tjänstemannaförbund SRAT. 
 
Föreningens uppgift är: 
 
- att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen 
 
- att verka för att medlemmarnas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället. 
 

02 Medlemskap 
 
Medlemskap kan beviljas efter ansökan till föreningen. 
 
Beslut om medlemskap fattas av föreningsstyrelsen. 
 
Medlem får inte tillhöra annan svensk facklig organisation som ej är ansluten till 
SACO. 
 
Medlem får inte samtidigt vara ansluten till annat förbund eller förening inom SACO 
(frånsett lokalt samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT 
och berört förbund eller förening. 
 
Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SRAT eller 
föreningen rörande problem som uppkommit redan vid tidpunkten för 
inträdesansökan om inte särskilda skäl föreligger. SRAT:s styrelse kan dock bevilja 
sådan service om särskilda skäl föreligger. 
 
 

03 Medlems skyldigheter 
 
Medlem skall vara lojal mot föreningen följa föreningens anvisningar och respektera 
dess beslut. 
 
Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt skall dock 
inte betraktas som bristande lojalitet. 
 
Medlem äger rätt till att tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) 
om han uppfyller AEA:s villkor. 
 
 
 

 
04 Utträde 
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Medlem äger efter skriftlig anmälan utträda ur föreningen. Utträde sker 3 månader 
efter sådan anmälan såvida föreningsstyrelsen ej medger kortare uppsägningstid. 
 

05 Uteslutning 
 
Föreningsmöte eller föreningsstyrelse har rätt att utesluta medlem om denne 
 
- inte inom föreskriven tid och inte heller efter erinran erlagt fastställda avgifter 
 
- handlat i strid mot 03 i denna stadga 
 

06 Föreningsmöte 
 

 Föreningsmötet är justerarföreningens högsta beslutande organ. 
 

 Föreningsmötet består av föreningens medlemmar. 
 

07 Föreningsmötets sammanträden och beslut 
 

 Ordinarie föreningsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen varje år. 
 

 Extra föreningsmöte sammanträder på kallelse av styrelsen då den bedömer att viss 
fråga bör underställas föreningsmötet för avgörande. 

  
 Föreningsmötets beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver 

annat. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning. 
 

 Omröstning vid val skall vara sluten. 
 
Rösträtt utövas av personligt närvarande medlem.  
 
. 

08 Kallelse till ordinarie föreningsmöte 
 

 Styrelsen skall senast 6 veckor före ordinarie föreningsmöte kalla samtliga 
medlemmar. 
Kallelse sker på sätt som styrelsen finner lämpligt. 

 
 
 
09 Handlingar till ordinarie föreningsmöte 

 
Styrelsen skall senast tre veckor före föreningsmötet tillställa 
ombuden/medlemmarna: 
 
- föredragningslista 
- styrelsens berättelse 
- revisorernas berättelse 
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- styrelsens förslag till budget och avgifter 
- övriga av styrelsen väckta förslag 
- motioner med styrelsens yttrande 
 

10 Kallelse till extra föreningsmöte 
 
Styrelsen skall senast 15 dagar före sammanträdet 
kalla medlemmarna till föreningsmöte 
 
Styrelsen skall samtidigt med kallelse till ombuden/medlemmarna utsända 
föredragningslista för sammanträdet 
 

11 Ärenden vid ordinarie föreningsmöte 
 
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 
- godkännande av mötets behöriga utlysande 
- val bland /medlemmar av sammanträdesordförande och ersättare 
- val av sekreterare 
- val bland närvarande medlemmar av två justeringsmän, tillika  rösträknare 
- styrelsens berättelse 
- revisorernas berättelse 
- fråga om ansvarsfrihet 
- motioner 
- propositioner 
- budget, avgifter och fondavsättning 
- val av ordförande på ett år 
- val av fyra ordinarie styrelseledamöter på två år 
- val av fyra styrelsesuppleanter på två år 
- val av revisor och revisorssuppleant på ett år 
- val av två ledamöter varav en sammankallande och två suppleanter till 
     valberedning. på ett år. 
- övriga i föredragningslistan upptagna ärenden 

 
12 Motion 

 
Föreningsmötet får behandla motion om den är skriftlig och inkommit till föreningen 
senast 6 veckor före föreningsmötet 
 
Styrelsen skall yttra sig över motion. 
 

13 Ärenden vid extra föreningsmöte 
 
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas det eller de ärenden som föranlett det 
extra föreningsmötet. 
 

14 Styrelsen 
 
Styrelsen väljs av föreningsmötet. 
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Styrelsen består av ordföranden och fyra ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
 

15 Styrelsens uppgifter 
 
Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och 
föreningsmötets beslut. 
 

16 Verksamhetsberättelse  
  
 Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsmöte avge verksamhetsberättelse för 

det närmast avslutade verksamhetsåret. 
 

17 Styrelsens sammanträden  
 

a) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
b) Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 
 

18 Styrelsens beslut 
 
Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 
För besluts giltighet erfordras dock att fler än hälften av antalet ledamöter i styrelsen 
deltar i beslutet. 
 

19 Verksamhetsår och bokslut 
  
 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

 
Föreningens räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i 
fullständigt bokslut som skall vara färdigt senast sex veckor före föreningsmötet. 
 

 
20 Revision 
  
 Revision skall vara verkställd och revisionsberättelse upprättad senast fyra veckor 

före föreningsmötet. Revisionsberättelse skall innehålla förslag angående styrelsens 
ansvarsfrihet.  Revisionsberättelsen skall avges till föreningsmötet. 
 

21 Revisor 
 
För fortlöpande granskning av förenings räkenskaper och förvaltning skall finnas en 
revisor och en suppleant. 
 

 Revisor och revisorssuppleant väljs av föreningsmötet för 1 år. 
 

22 Valberedning 
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För beredning av val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor och 
revisorssuppleant skall finnas en valberedning bestående av två ledamöter varav en 
är sammankallande och två suppleanter. 
 

 Valberedningen väljs av ordinarie föreningsmötet för ett år. 
 

23 Garantiförbindelse 
 
Styrelsen skall till SRAT avge garantiförbindelse, som förbinder föreningen att efter 
begäran från SRAT vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda 
garantibeloppet till SRAT:s förfogande. 
 

24 Extra uttaxering  
  
 Föreningsstyrelsen får vid befarad eller pågående konflikt omedelbart besluta om 

extra avgift för konfliktkostnader. 
 

25 Beredskapsfonden 
 
Inom föreningen finns en medlemmsägd beredskapsfond till täckande av föreningens 
garantiåtaganden gentemot SRAT i händelse av konflikt. För fonden finns särskilda 
stadgar som fastställes av föreningsmötet. 
 

26 Stadgeändring 
 
För beslut om stadgeändring fordras 2/3 majoritet vid ordinarie föreningsmöte eller 
med enkel majoritet på två av varandra följande föreningsmöten varav minst det ena 
skall vara ordinarie föreningsmöte. 

 
27 Upplösning 

 
För upplösning av föreningen erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på 
varandra följande föreningsmöten varav minst ett ordinarie. 
 
Vid det senare av dessa föreningsmöten skall avgöras hur föreningens tillgångar skall 
disponeras efter upplösningen. 
 
Om förening upplöses och ombildas till ny förening inom SRAT skall konfliktfonden 
överföras till den nya föreningen. 
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Stadgar för justerarföreningens beredskapsfond 
 

1.         Ändamål 
 
Ändamålet med föreningens beredskapsfond är att säkerställa de ekonomiska 
åtaganden som föreningen har åtagit sig gentemot SRAT i händelse av konflikt. 
 

2. Avsättning 
 
Beredskapsfonden tillförs ett av föreningsmötet fastställt belopp per medlem och 
månad, som fastställes av årsmötet. 
 

3. Förvaltning 
 
Beredskapsfondens medel förvaltas av föreningsstyrelsen. 
Medlen skall placeras på sådant sätt, att de blir räntebärande och finns disponibla när 
så fordras. 
 

4. Avkastning 
 

Beredskapsfondens avkastning tillförs fonden. 
 

5. Av medlem inbetalda bidrag är medlemmens egendom. Vid  pensionering, dödsfall 
             eller utträde av annan anledning  återbetalas det på medlemmens konto innestående              
              beloppet till medlemmen eller dennes efterlevande. 
 
6. Ändring 

 
För ändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av 
föreningens stadgar. 


