
Stadgar för Storstockholms utbildningssyndikat 
Senast reviderade vid årsmötet den 7 september 2014, senast fastslagna under 
årsmötet 2016. 

§1 Konstitutionella Stadgar 
§1.1 Namn 
Syndikatets namn är ”Storstockholms utbildningssyndikat”, kallat ”Storstockholms 
utbildningssyndikat”. 

§1.2 Syfte 
Syndikatet syftar till att verkar i en frihetlig socialistisk tradition i utbildningsbranschen. 
Syndikatets primära uppgift är att verka för att bilda driftsektioner inom syndikatets 
bransch, utbildning. Syndikatets uppgift är även att agera i frågor av gemensamt 
intresse för den kategori av arbetare syndikatet omfattar; skolpersonal och andra inom 
utbildningsbranschen. Syndikatet skall vidare i samverkan med LS verka för att alla 
arbetare tillhörande syndikatets verksamhetsfält, utbildning, blir organiserade. 
Syndikatet ska i enlighet med de riktlinjer som uppdras vid möten och konferenser verka 
för ett enhetligt uppträdande vid kontakt med arbetsköparparten. 

§1.3 Beslutshierarki 
1. Konstitutionella Stadgar 

2. Beslut på årsmöte (Årsmötet har rätt att med 2/3 majoritet besluta mot Allmänna 
stadgar, beslutet gäller dock endast för specifika fall och ej som generella 
ändringar) 

3. Allmänna Stadgar 

4. Medlemsmöte 

5. Styrelse 

6. Firmatecknare samt andra personer som årsmöte eller styrelse har bemyndigat. 

§1.4 Verksamhetsår 
Verksamhetsår för syndikatet skall vara kalenderår. 

§1.5 Föreningsform 
Syndikatet är en ideell förening. Föreningen är ansluten till SAC Syndikalisterna. 

§1.6 Säte 
Syndikatets säte är Stockholm. 

§1.7 Stadgeändring 
Ändring av allmänna stadgar sker genom beslut på ordinarie årsmöte. Ändring av 
konstitutionella stadgar sker genom likalydande beslut på två på varandra följande 
ordinarie årsmöten. Stadgeändring måste utlysas i årsmöteskallelsen. 

§1.8 Upplösning 
Syndikatet kan endast upplösas om två på varandra följande ordinarie årsmöten så 



beslutar. Om en styrelse om minst tre personer går att hitta, kan syndikatet inte 
upplösas. I kallelse till årsmötet skall anges att fråga om upplösning har väckts. 
Eventuella tillgångar tillfaller Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). 



§2 Allmänna Stadgar 
§2.1 Medlem 
Medlem är person som erlagt medlemsavgift till LS verksamt inom syndikatets 
upptagningsområde och verksam inom syndikatets bransch och verkar i enlighet med 
föreningens syfte. Upptagningsområdet skall vara Storstockholm. 

§2.2 Uteslutning/avstängning 
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som motverkar syndikatets syfte från 
verksamhet, nästföljande årsmöte beslutar om uteslutning. 

§2.3 Årsmöte 

§2.3.1 Rösträtt 

Medlemmar har röst-, yttrande- och förslagsrätt. Revisorer har yttrande- och 
förslagsrätt. Övriga representanter adjungeras efter behov. 

§2.3.2 Ordinarie Årsmöte 

Årsmötet är syndikatets högsta beslutande organ och skall hållas innan den 20 
december årligen. Tid och plats bestäms av styrelsen och ska kallas minst en månad i 
förväg. Möteshandlingar ska vara medlemmar tillgängliga minst en vecka i förväg. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
• Mötets öppnande 
• Mötets behörighet 
• Val av presidium: mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika 

rösträknare 
• Fastställande av dagordningen 
• Fastställande av röstlängd 
• Föredrag av det gångna årets verksamhetsberättelse 
• Föredrag av det gångna årets ekonomiska berättelse 
• Revisorernas rapport 
• Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
• Val av styrelse 
• Val av revisorer 
• Fastställande av verksamhetsplan 
• Fastställande av budget 
• Eventuella motioner 
• Övriga frågor 
• Mötets avslutande 

Medlemmar och styrelse äger rätt att inlämna motioner. Inlämnade motioner skall 
vara styrelsen tillhanda senast fjorton (14) dagar före årsmötet. Inkomna motioner 
skall finnas i handlingarna. 





§2.3.3 Extra årsmöte 

Extra årsmöte skall sammankallas om styrelsen, revisorerna eller minst en tredjedel 
medlemmarna genom styrelse eller årsmötesbeslut så begär. Samma krav på kallelse 
samt möteshandlingar gäller som för ordinarie årsmöte. Extra årsmöte har samma 
beslutande kraft som ordinarie årsmöte, men endast frågor angivna i kallelsen får 
behandlas. Paragrafen om rösträtt gäller även för extra årsmöten. 

§2.4 Val 

§2.4.1 Styrelse 

Styrelsens uppgift är att driva syndikatets verksamhet mellan årsmöten. Den ska bestå 
av minst tre ledamöter vilka efter behov får välja kassör och ordförande inom sig. Vid 
händelse av anställning är styrelsen att räkna som arbetsköpare. Styrelsen utser vid 
behov firmatecknare inom sig. 

§2.4.2 Revisorer 

Revisor och revisorsersättare utses av årsmötet. Valbar till revisor är person som inte 
innehar annan post i syndikatet. Revisor behöver inte vara medlem. Revisors uppgift 
är att granska styrelsens arbete under året och att föredra frågan om ansvarsfrihet. 

§2.5 Styrdokument 
Följande styrdokument ska upprättas av styrelsen och vara vägledande för syndikatets 
arbete: 

• Miljöpolicy 
• Jämställdhetspolicy 

§2.6 Medlemsmöte 
Medlemsmöte kallas av styrelsen minst en månad i förväg. Paragrafen om rösträtt gäller 
även för medlemsmöten.


