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lunchträffar, fackliga verkstäder och medlemsmöten kan du och dina 
kollegor ta upp aktuella frågor på jobbet. Ni får hjälp att lägga upp 
en taktik, mobilisera kollegorna, förhandla och sätta er in i juridiska 
frågor. Ert stöd till medlemmar på andra arbetsplatser är likaså 
välkommet. Alla stödinsatser måste dock godkännas av berörda 
medlemmar.

Mötestekniker
På beslutande medlemsmöten använder vi ett antal tekniker för att 
alla ska komma till tals. Punkter till dagordningen efterfrågas cirka tre 
veckor före mötet och skickas ut en vecka innan. Huvudregeln är att 
vi bara tar beslut i frågor som har utlysts i förväg. På mötet utses en 
ordförande som fördelar ordet, en sekreterare som för protokoll och 
en justerare som kollar att det blir korrekt. Om någon begär streck 
i debatten och mötet godkänner det har alla en sista chans att bli 
uppförda på talarlistan. När listan är avverkad går mötet till beslut. 
Beslut tas genom absolut majoritet: mer än 50 procent av rösterna. 
Ordföranden ber alla att säga JA till bifall eller JA till avslag. Om någon 
begär votering räknas alla röster.

Solidaritet
En syndikalist är först och främst en god arbetskamrat. Vi är 
solidariska med kollegorna och studenterna, inte lojala med 
ledningen. Möjligheten att förbättra arbetsvillkoren står och faller 
med sammanhållningen. Det är solidariska medlemmar som ger 
sektionen ett gott anseende och gör att facket växer.

Kontakt: univ.sektionen.umea@sac.se
Hemsida: www.sac.se/Sektioner/Umeå-universitet

Meddela alltid sektionen om du byter arbetsplats eller 
arbetsgivare!



har vi en styrelse, studiekommitté, agitationskommitté och 
förhandlingskommitté. Alla arbetar ideellt. Styrelsen tar beslut 
i brådskande frågor. Medlemsmötena kan delegera beslut till 
förtroendevalda. De är ansvariga inför medlemsmötena och kan 
omedelbart avsättas av mötena. 

Studier och agitation
Vi syndikalister värderar studier och erfarenhetsutbyte högt. Kunskap 
ger självförtroende och makt på jobbet. Sektionens studieverksamhet 
gör medlemmarna kompetenta att agitera, värva kollegor, driva 
fackföreningen och axla förtroendeuppdrag. Dina förslag på kurser, 
föredrag och studiecirklar är högst välkomna.

Fackligt stöd
Syndikalister praktiserar devisen En för alla, alla för en. På sektionens 

Syndikalism
Umeå universitetssektion är den syndikalistiska fackföreningen på 
Umeå campus. Syndikalism innebär att det är vi på golvet som är 
facket. Vi organiserar anställda och studenter vid Umeå universitet, 
Sveriges lantbruksuniversitet och anknytande arbetsplatser. Alla 
yrken är välkomna utom cheferna. Sektionen är knuten till Umeå 
lokala samorganisation (LS). Umeå LS samlar syndikalister i alla 
branscher. Alla LS i landet utgör tillsammans SAC, Sveriges arbetares 
centralorganisation. SAC bildades 1910 och vår sektion bildades 
2006.

Demokrati
Syndikalister tar demokrati på allvar. Vi följer principen att alla 
medlemmar som berörs av ett beslut ska ha rätt att påverka 
det. Inga fackliga ärenden påbörjas, drivs eller avslutas utan de 
berördas medverkan. De stora besluten tas på direktdemokratiska 
medlemsmöten. Sektionen har cirka fyra möten per år. Årsmötet 
väger tyngst. Vi håller möten på campusområdet eller Umeå LS lokal, 
Fabriksgatan 1, Öst på stan. Du är välkommen att föra upp punkter på 
dagordningen.

Lokal strejkrätt
Vi syndikalister snackar ihop oss med kollegorna för att skapa en 
bättre arbetsplats för alla. Om ledningen är omedgörlig i brännande 
frågor försöker vi organisera kollektiva påtryckningar. Vår sektion är 
självbestämmande i egna angelägenheter. Det innebär bland annat 
att vi tar beslut om strejk, blockad och andra fackliga stridsåtgärder. 
Du och dina kollegor har därför sektionens stöd när ni tar konflikter.

Förtroendevalda
Syndikalister förkastar pampvälde. Sektionens förtroendevalda 
utses på årsmötet eller vanliga medlemsmöten. De är främst till 
för att genomföra beslut, samordna verksamheten och hjälpa alla 
medlemmar att hålla sig uppdaterade om sektionen. I nuläget 


