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Klubbar i Lärarförbundet 

 
§ 5 Klubbar 

Inom Lärarförbundet finns klubbar, som i regel omfattar en arbetsplats med en enskild 
arbetsgivare där annan avdelning eller klubb inte är arbetsgivarens motpart eller där en 
avdelning till klubben delegerat rätten att företräda medlemmarna inför arbetsgivaren. – 
Ur Lärarförbundets stadgar 
 
En klubb bildas vanligtvis på en gemensam lokal arbetsplats. Klubben behöver kunna få 
överblick över arbetsplatsens arbetsmiljö, organisation och funktioner. Lärarförbundet har 
förslag för normalstadgar för klubbar. Det går också att bilda en klubb som omfattar flera 
arbetsplatser (till exempel på andra geografiska enheter) hos samma arbetsgivare med 
andra ord samma organisationsnummer.  

Uppgift 

Klubben ska tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att 
kontinuerligt finnas nära medlemmarna och fånga upp deras frågor och engagemang. Klubben 
ska aktivt arbeta för att rekrytera och organisera yrkesaktiva. Klubben ska följa Lärarförbundets 
stadgar samt av kongressen, förbundsrådet och förbundsstyrelsen fattade beslut. 

Lärarförbundet på arbetsplatsen 

Klubbstyrelsen behöver planera sitt arbete. För medlemmar, potentiella medlemmar och 
arbetsgivaren kommer styrelsen på många sätt att ”vara” Lärarförbundet- det är styrelsen som 
ger Lärarförbundet ett ansikte på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att planera hur arbetet ska 
läggas upp och hur klubben ska kommunicera med medlemmarna och arbetsgivaren.  

Uppgifter att planera 

• Arbetsformer och rutiner för klubben 

• Hur lyssnar ni in vilka frågor som är aktuella för medlemmarna? 

• Hur ska ni agera för att göra skillnad i aktuella frågor? 

• Gör en verksamhetsplan för ert arbete 

• Planera in medlemsmöte och aktiviteter 

• Fördela de olika ansvarsområdena i styrelsen 
 

Organisation 

Klubbens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan klubbstyrelsen. Ett 
medlemsmöte och tillika årsmöte ska hållas före den 15 mars varje år.  

Medlemsmötet ska: 
välja styrelse som minst ska bestå av en ordförande och två styrelseledamöter, fastställa 
stadgar för klubben vilka inte får strida mot Lärarförbundets stadgar. – Ur Lärarförbundets 
stadgar 
 
Klubben behöver fundera på hur medlemsmöten hålls på bästa sätt. Ett bra tillfälle kan vara när 
medlemmarna ändå är samlade, tex i samband med personalkonferens, studiedag, eller 
liknande. Om möjligheterna är begränsade för detta kan även tex telefon, webb, intranät, eller 
videokonferens användas. Styrelsen ska se till att alla medlemmar har möjlighet att delta på 
mötet, och att handlingar ska finnas i god tid före mötet.  
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Till medlemmar som vill bilda klubb 

 

Att bilda klubb 

Utveckling, villkor och inflytande är något ni har möjlighet att påverka på din arbetsplats. Du 
och dina kollegor vet bäst vad som skulle göra skillnad för er. I yrket och i vardagen. Använd 
Lärarförbundet för att tillsammans driva det ni vill göra ännu bättre. 

 

Det här har ni rätt att göra om ni bildar en klubb på arbetsplatsen:  

Ta initiativ till intresseförhandlingar med arbetsgivaren, utifrån era diskussioner om vilka 
förbättringar som skulle behövas på er arbetsplats.  

Påverka i sammanhang då arbetsgivare och fack träffas för att diskutera verksamhetens 
utveckling, kompetensutvecklingsbehov, hälsa och arbetsmiljö.  

Ta initiativ till förhandlingar med arbetsgivaren när det gäller medbestämmande och 
arbetsmiljö, efter att ha lyssnat av behov som finns hos medlemmarna.  

Föra fram medlemmarnas behov i förhandlingar som gäller löne- och anställningsvillkor. 

Våra fackliga utbildningar ger dig kunskap kring spelregler på jobbet. Om du får ett uppdrag i 
Lärarförbundet finns ett utbildningsprogram för det. 

 

Hur gör man?  

Samla Lärarförbundets medlemmar som är intresserade, och prata om era förväntningar och 
önskemål. Bjud gärna in någon från Lärarförbundets regionala kontor.  Kontakta 
Lärarförbundet för att få hjälp att bjuda in till ett medlemsmöte, där ni fattar beslut om att bilda 
klubb. Fyll i ”Informationsbladet”. När ni har haft medlemsmötet: kontakta lokalavdelningen 
eller Lärarförbundet Kontakt för att registrera klubben som underorganisation till 
lokalavdelningen (efter 1/7 2020 registreras nya klubbar till riksorganisationen, innan 1/7 2020 
registreras nya klubbar till lokalavdelningen) 
 

Du kan alltid få råd och stöd genom Lärarförbundet Kontakt 0770-33 0303 
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Checklista: Att bilda klubb 

 

Kalla till medlemsmöte:  

Alla medlemmar på arbetsplatsen kallas till ett medlemsmöte. Hör av dig till Lärarförbundet för att 
diskutera hur ni ska göra rent praktiskt. Kallelsen bör vara hos medlemmarna senast 7 dagar före mötet. 
Mötet kan ske fysiskt eller digitalt.  

 

Förslag dagordning, bildande-möte: 

Mötets öppnande 

Mötets behörighet 

Val av ordförande för möte 

Val av sekreterare för mötet 

Val av en justerare för mötesprotokollet 

Beslut om att bilda en lokal klubb 

Anta Lärarförbundets normalstadgar för klubb  

Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i styrelsen 

Val av styrelse och ordförande  

Val av valberedning 
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Informationsblad  

 
Informationsblad som ska skickas till Lärarförbundet när klubben har bildats (bör 
finnas möjlighet rapportera in digitalt): 

 

Viktiga uppgifter om vår klubb 

Klubbens namn ___________________________________________ 

Arbetsplats/skola/förskola: ___________________________________ 

Mötesdatum då klubben bildades _______________________________ 

Postadress _______________________________________________ 

Telefon _________________________________________________ 

Mejladress_______________________________________________ 

Ordförande ______________________________________________ 

Ledamöter_______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Valberedning______________________________________________ 

Klubben tillhör avtalsområde: __________________________________ 

Klubbens namn ____________________________________________ 
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Normalstadgar för klubb 

 

Normalstadgar för Lärarförbundets klubbar inom fristående verksamhet.Normalstadgarna är 
baserade på Lärarförbundets stadgar antagna av kongressen 2018. Förbundets stadgar är alltid 
överordnade klubbens stadgar.  

Stadgar för Lärarförbundets [namn på klubben]  

1 § Omfattning  

Lärarförbundets [namn på klubb] omfattar [beskriv omfattning, t.ex. skola, förskola, 
organisation, företag] 

2 § Uppgift  

Klubben ska tillvarata medlemmarnas fackliga och professionella intressen genom att 
kontinuerligt finnas nära medlemmarna och fånga upp deras frågor och engagemang. 

Klubben ska aktivt arbeta för att rekrytera och organisera yrkesaktiva. 

Klubben ska följa Lärarförbundets stadgar samt av kongressen, förbundsrådet och 
förbundsstyrelsen fattade beslut. 

3§ Ekonomi 

För sin verksamhet erhåller klubben medel från Lärarförbundet.  

4§ Organisation 

Klubbens beslutande organ är medlemsmötet och däremellan klubbstyrelsen. Ett medlemsmöte 
och tillika årsmöte ska hållas före den 15 mars varje år. 

Medlemsmötet ska: 

välja styrelse som minst ska bestå av en ordförande och två styrelseledamöter 

fastställa stadgar för klubben vilka inte får strida mot Lärarförbundets stadgar. 

  5§ Klubbens upplösning  

Förbundsstyrelsen beslutar om klubbens upplösning efter samråd med berörda.  

Vid klubbens upplösning ska eventuella tillgångar tillfalla Lärarförbundet. 
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Upplösning av klubb 
En klubb kan inte besluta om att upplösa sig eller på annat sätt lägga ned verksamheten utan 
förbundsstyrelsens medgivande. Om en klubb upplöses ska eventuella tillgångarna tillfalla Lärarförbundet. 
 

Innan ni beslutar om att lägga ner klubben, fundera på följande: 

Vad är alternativet till klubb? Vem ska utse ombud? Om samverkansavtal finns med Lärarförbundet kan 
det komma att sägas upp vilket innebär att medlemmarna får mindre fortlöpande information. Inflytandet 
minskar. Finns det presumtiva medlemmar som kan tänka sig att bli ombud? Finns möjlighet, om vi får 
mer utbildning eller andra resurser, att behålla klubben? Efter att funderat på dessa frågor, och ni ändå 
bestämt er för att upplösa klubben så kan ni göra så här:  

Förslag till tillvägagångssätt  

Sök Lärarförbundet Kontakt, som förmedlar kontakt till närmaste regionala kontor.   

Gå ut med en enkät till samtliga medlemmar, ska klubben upplösas? 

Kalla samtliga medlemmar till medlemsmöte 

Rösta om upplösning, skriv upp samtliga närvarande i protokoll. 

Utse vem som ska skriva till förbundsstyrelsen och anhålla om klubbens upphörande. 

Förbundsstyrelsen ger sitt medgivande 

Utse ombud på arbetsplatsen och meddela Lärarförbundet Kontakt om vem/vilka det är. 

Om klubben har pengar sätts de in på xxxx (bankgir0) uppge xxxxx
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