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§ 1  Grundsatser
ArBetArnAS BildningSFörBund (ABF) vill genom en fri och 
frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solida-
ritetens och demokratins principer

•  främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överens-
stämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värde-
ringar,

•  utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för 
uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle, samt

•  skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i ut-
bildning och kulturliv för alla människor.

§ 2 Andamål
ABFs avdelning i Stockholm (ABF Stockholm) har till uppgift att 
i överensstämmelse med ABFs idéprogram och dessa stadgar 
samt av förbundsstämman och förbundets representantskap 
fastställda riktlinjer, främja och bedriva studie-, kultur- och 
annan bildningsverksamhet.

§ 3  Organisationen
ABF Stockholm är en avdelning inom arbetarnas bildningsför-
bund, som är verksam inom Stockholms, ekerö, lidingö, nacka 
och Värmdö kommuner.

ABF-avdelningens beslutande organ är representantskapet 
och styrelsen. dessa organ består av representanter för de lokalt 
anslutna organisationerna.

§ 4  Medlemskap
medlemskap i ABF Stockholm kan beviljas i Stockholm, ekerö, 
lidingö, nacka och Värmdö verksamma organisationer som 
godkänner dessa stadgar.

Ansökan om medlemskap åtföljd av organisationens stadgar, 
skall underställas ABF-avdelningens styrelse för beslut.
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§ 5  Brott mot stadgarna
medlemsorganisation, som bryter mot dessa stadgar eller på 
annat sätt brister i fullgörandet av sina förpliktelser mot avdel-
ningen, kan, efter hörande med förbundsstyrelsen, uteslutas 
genom beslut av avdelningens representantskap.

§ 6  Utträde
medlemsorganisation som vill utträda ur avdelningen skall 
skriftligen anmäla detta till avdelningens styrelse. utträdet gäl-
ler med omedelbar verkan efter beslut i avdelningsstyrelsen.

§ 7  Avgifter
medlemsorganisation erlägger till ABF-avdelningen per verksam-
hetsår en avgift, som fastställs av representantskapet. Avgiften 
grundas på organisationens medlemsantal vid dess senaste 
verksamhetsårs slut. Avgiften skall vara erlagd före � april.
För medlemsorganisation, som är ekonomisk förening, träffas 
överenskommelse mellan organisationen och avdelningens 
styrelse om medlemsavgiftens storlek och övriga ekonomiska 
åtaganden.

För medlemsorganisation, som inte har individuella med-
lemmar, träffas överenskommelse om beräkning av antalet 
medlemmar. Sådana överenskommelser skall godkännas av 
avdelningens styrelse.

§ 8  Representantskapet
ABF-avdelningens högsta beslutande organ är representantska-
pet. ombuden till representantskapet utses på följande sätt:

•  Alla medlemsorganisationer utser ett ombud för varje 
påbörjat �000-tal medlemmar, dock högst tio ombud.

•  organisationer som verkar i andra kommuner än Stock-
holm och som tillhör ABF-avdelningen i Stockholm utser 
ett ombud för varje påbörjat �000-tal medlemmar, dock 
högst tio ombud. medlemmar i organisationer som är 
länsövergripande representeras via huvudorganisationen 
i länet.
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§ 9  Representantskapsmöte
årsmöte
Årsmöte med avdelningens representantskap hålls senast under 
april månad. kallelse innehållande uppgifter om tid för avläm-
nande av motioner utsändes till anslutna organisationer senast 
tre månader före mötet.

motioner till årsmötet kan väckas av anslutna organisationer 
och enskilda medlemmar inom dessa och skall vara styrelsen 
tillhanda senast två månader före mötet. motioner av enskilda 
medlemmar inom anslutna organisationer skall åtföljas av or-
ganisationens yttrande.

dagordning med förslag från styrelse och valberedning samt 
väckta motioner med styrelsens utlåtande utsändes till organi-
sationer och ombud senast två veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
- fastställande av ombudsförteckning,
- årsmötets stadgeenliga utlysande,
- styrelsens berättelse,
- revisorernas berättelse,
- beslut om resultatdisponering,
- fastställande av resultat- och balansräkning,
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
- medlemsavgifter,
- budget,
- förslag från styrelsen,
- motioner,
- fastställande av arvoden,
- val av ordförande,
- val av övriga styrelseledamöter och ersättare till styrelsen,
- val av revisorer,
- val av valberedning,
- fastställande av nomineringstid.
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extra representantskapsmöte
extra representantskapsmöte kan hållas då styrelsen så finner på-
kallat eller på framställning av minst två organisationer vars sam-
manlagda medlemsantal utgörs av minst en fjärdedel av samtliga 
till ABF-avdelningen anslutna organisationers medlemsantal.

extra reprsentantskapsmöte får endast behandla den eller 
de frågor som föranlett dess inkallande.

Vid representantskapsmöte äger varje ombud en röst. Avdel-
ningsstyrelsens ledamöter kan inte väljas till ombud, men har 
rösträtt i samtliga frågor, utom vid behandling av verksam-
hetsberättelse, revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 
för styrelsen.

Beslut, som inte gäller personval, fattas med öppen omröst-
ning. det förslag har bifallits på vilket de flesta i omröstningen 
har röstat. Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande 
ordförande biträder.

Val skall ske genom sluten omröstning om någon röstberät-
tigad begär det. Avlämnad valsedel skall uppta lika många namn 
som valet avser. För att vara vald fordras mer än hälften av de 
vid valet avgivna rösterna. om detta röstetal inte uppnås för-
rättas omval mellan dem som erhållit de högsta röstetalen men 
som inte fått mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. 
Vid omval kvarstår som kandidater högst dubbelt så många 
som det antal mandat valet gäller. Vid omvalet är de kandidater 
valda som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal i omval 
sker avgörandet genom lottning.

§ 10  Styrelse
ledningen och förvaltningen av ABF-avdelningens verksamhet 
utövas av den av årsmötet valda styrelsen, som består av ord-
förande, och åtta övriga ledamöter. För dessa ledamöter utses 
fyra ersättare. Studieombudsmannen är ständigt adjungerad 
till styrelsen. dessutom utser de administrativa medarbetarna, 
utöver de ledamöter som väljs av representantskapet, en styrel-
seledamot och en ersättare för denna på sätt som fastställts av 
deras fackliga organisation.



- � -

Styrelseledamöter och ersättare utses för en tid av två år. För 
styrelseledamot och ersättare utsedda av de anställda gäller en 
mandatperiod av ett år.

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott, som hand-
lägger avdelningens löpande angelägenheter. Verkställande 
utskottet består av ordföranden, studieombudsmannen och 
minst en övrig ledamot.

Avgår ledamot ur styrelsen under tiden mellan årsmötena 
inträder de valda ersättarna i den ordning de valts av årsmötet. 
om ordförande eller annan ledamot av Vu avgår, utser dessutom 
styrelsen inom sig ny ordförande eller ledamot.

Vid styrelsens prövning av frågor som rör förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare inom avdelningen äger arbetsta-
garledamot inte rätt att närvara.

Vid behandling i styrelsen av frågor som anges i 2 § medbe-
stämmandelagen har arbetstagarledamot inte rösträtt.

Styrelsen skall handha avdelningens angelägenheter i en-
lighet med ABFs grundsatser, avdelningens stadgar, represen-
tantskapets beslut, gällande författningar och föreskrifter samt 
riktlinjer som fastställs av förbundsstämman eller förbundets 
representantskap.

Styrelsen skall årligen före december månads utgång god-
känna verksamhetsplan och budget för kommande verksam-
hetsår.

Styrelsen fastställer själv sin arbets- och delegationsord-
ning.

Antalet ledamöter i verkställande utskottet skall vara min-
dre än hälften av det totala antalet styrelseledamöter. Arbets-
tagarledamot får inte tillhöra verkställande utskottet.

Valet av styrelse och ersättare bör ske på så sätt att ordfö-
rande, hälften av övriga ledamöter och hälften av ersättare väljs 
ena året samt andra hälften påföljande år.

Vid val till styrelsen skall en jämn könsfördelning eftersträ-
vas. inget av könen bör vara representerat med mindre än 40 
procent av de valda ledamöterna och ersättarna.
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§ 11  Studieombudsman
Studieombudsman anställs av ABF-avdelningens styrelse och är 
styrelsens verkställande tjänsteman.

§ 12  Räkenskapsår och revision
räkenskapsåret omfattar tiden � januari - �� december.

räkenskaperna skall föras enligt god redovisningssed.
För revision av ABF-avdelningens verksamhet, räkenskaper 

och förvaltning väljs av årsmötet tre revisorer samt ersättare för 
dessa. mandattiden är två år och revisorerna väljs växelvis.

i revisionen skall auktoriserad eller godkänd revisor delta med 
uppgift att biträda de förtroendevalda revisorerna. den aukto-
riserade eller godkände revisorn ansvarar för att granskningsin-
satsen totalt uppfyller kravet på god redovisningssed och att de 
normer i övrigt som gäller för revisionsverksamhet tillämpas.

§ 13  Ändring av stadgar
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan endast göras vid 
ordinarie representantskapsmöte. Förslag härom skall före 
behandlingen på representantskapsmötet underställas ABFs för-
bundsstyrelses prövning. Ändring eller tillägg gäller inte med 
mindre än att de godkänts av förbundsstyrelsen.

För beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fordras två 
tredjedels majoritet av representantskapets röstberättigade 
deltagare.

Ändring av §§ � och 2 kan endast ske i samband med änd-
ringar i förbundets stadgar.

§ 14  Verksamhetens upphörande
nedlägger ABF-avdelningen sin verksamhet, skall denna avveck-
las på sätt som godkänts av ABFs förbundsstyrelse.




