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Stadgar för Facken inom utbildning 
Lärarförbundets och Sveriges Skolledarförbunds kongresser och Lärarnas Riksförbunds 
förbundsmöte godkände den xx maj 2022 stadgarna för föreningen Facken inom utbildning, 
vidare benämns föreningen Facken inom utbildning. 

Föreningen Facken inom utbildning är en federation som bildades av Sveriges Lärare och 
Sveriges Skolledare den 1 januari 2023. Denna stadga antogs av årsmötet i Facken inom 
utbildning xx xx 2023.  

§1 Ändamål 
Syftet med Facken inom utbildning är att utgöra en gemensam organisering för facklig och 
professionell samverkan mellan de ingående förbunden.  

Ändamålet för Facken inom utbildning är att genom samarbete skapa förstärkt medlemsnytta 
och utgöra en stark stödstruktur mellan ingående förbund. 

§2 Medlemskap  
Beslut om medlemskap fattas av Facken inom utbildnings årsmöte i enighet mellan de ingående 
förbunden. 

§3 Utträde 
Utträde av ingående förbund ur Facken inom utbildning kräver två av förbundet fattade 
kongressbeslut varav ett av besluten ska fattas vid en ordinarie kongress. Beslutet ska fattas med 
två tredjedelars majoritet vid båda kongresserna och tiden mellan beslutande kongresser ska 
vara minst tolv månader.  

Vid utträde upphör medlemskapet vid utgången av året efter det år utträde begärdes. 

Om ett av de ingående förbunden begär om utträde ska eventuella gemensamma tillgångar 
kvarstå inom Facken inom utbildning om inte de ingående förbunden beslutat om annat.  

§4 Styrelse 
Styrelse för Facken inom utbildning utgörs av de ingående förbundens presidier. Det största av 
de ingående förbunden i Facken inom utbildning, utifrån antal yrkesverksamma medlemmar, 
utser ordförande och det näst största förbundet utser vice ordförande. 

Beslut i styrelsen som rör politik och verksamhetsinriktning för Facken inom utbildning fattas i 
enighet mellan de ingående förbunden. 

Beslut gällande en verksamhet eller investering fattas utifrån antalet yrkesverksamma 
medlemmar. Det är dock möjligt för ingående förbund att avstå ekonomiska åtaganden i den 
beslutade verksamheten eller investeringen. 

Styrelsens uppgifter är att ansvara för att Facken inom utbildning uppfyller ändamålet och de 
grundläggande uppgifterna. Styrelsen ansvarar för:  

• fastställa politiskt program för Facken inom utbildning utifrån respektive ingående 
förbunds fastställda politik 

• driva och förvalta den verksamhet som de ingående förbunden beslutat ska ingå  
• årligen fatta beslut om verksamhetsplan och budget 
• årligen fastställa arbetsordning för styrelsen samt instruktioner för verksamhetschef  
• återkomma till de ingående förbundens kongresser med en redovisning av sin verksamhet 

och ekonomi. 
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Den operativa ledningen av verksamheten i Facken inom utbildning leds av en verksamhetschef. 
Verksamhetschefen anställs av styrelsen. Vid eventuell oenighet i tillsättandet har det största 
förbundet utslagsröst. 

Verksamhetschefen sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och är direkt 
underställd styrelsen i Facken inom utbildning. 

§5 Årsmöte 
Facken inom utbildning genomför årsmöte senast 30 september. Kallelse skickas senast fjorton 
dagar innan årsmötet. Årsmötet består av tolv förbundsstyrelserepresentanter per ingående 
förbund, som har rösträtt på årsmötet. Årsmötet behandlar ansvarsfrihet och 
verksamhetsinriktning.  

§6 Verksamhet 
Facken inom utbildning ska bedriva verksamhet åt de ingående förbunden. Facken inom 
utbildning ska bland annat tillhandahålla tidningsverksamhet, internationell verksamhet, it- 
och medlemssystem, erbjuda försäkringserbjudanden till de ingående förbundens medlemmar 
samt utifrån fastställt politiskt program bedriva politisk påverkan.  

§7 Finansiering av verksamheten  
Verksamheten finansieras via en fördelningsnyckel som fastställs av styrelsen. 
Fördelningsnyckeln ska om inte annat beslutats av styrelsen i Facken inom utbildning utgå från 
antalet yrkesverksamma medlemmar i respektive förbund den 31 december året innan. 

Om verksamhet inom Facken inom utbildning bedrivs i aktiebolag ska verksamheten bedrivas 
på kommersiella grunder och i enlighet med förbundens etiska riktlinjer samt finansieras 
genom intäkter från de ingående förbunden eller genom avtal med externa kunder. 

§8 Revision  
Facken inom utbildning anlitar revisionsbyrå och auktoriserad revisor. Den auktoriserade 
revisorn ska årligen avge en revisionsberättelse om förvaltning och räkenskaper för Facken 
inom utbildning. Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter. 

Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter fattas årligen på årsmötet.  

De förtroendevalda revisorerna i de ingående förbunden ska ha full insyn i räkenskaper samt 
ges tillgång till styrelsens protokoll.  

§9 Revidering av stadga  
Revidering av denna stadga kräver likalydande beslut vid de ingående förbundens kongresser 
och beslut måste fattas med två tredjedelars majoritet. Stadgar antas av årsmötet för Facken 
inom utbildning. 

§10 Upplösning 
I det fall Facken inom utbildning ska upplösas krävs det likalydande beslut vid de ingående 
förbundens kongresser. Beslutet behöver fattas med två tredjedelars majoritet vid två 
kongresser varav en av kongresserna ska vara ordinarie kongress och tiden mellan beslutande 
kongresser ska vara minst 12 månader. Samtidigt med beslut om upplösning beslutas vad som 
ska ske med befintliga tillgångar. 

 



 

 

 


