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Fördelning av mandat till kongressen 2021

Bifogat finner ni fördelning av mandat till kongressen 2021. De 200 ledamöterna till 
kongressen fördelade på antalet aktiva medlemmar i förbundet genererar ett ombud 
per 355 medlemmar. Med detta som utgångspunkt har mandaten fördelats i respekti-
ve valkrets.

I enlighet med stadgarna utgör Region, bransch- och förhandlingsorganisation egna 
valkretsar. Landsomfattande klubb likställs i detta avseende att utgöra egen valkrets, 
om man uppnår minst 1 mandat. Hur detta fördelar sig framgår av bilagan till detta 
missiv.

Ombud ska väljas för fyra år och respektive valkrets utser ersättare till samma antal 
och dessa träder in i den ordning de blivit valda inom kretsen. 

Ombud ska för att vara valbar vara verksam1 inom förbundets organisationsområde 
och ej vara anställd. Valbar är ej heller ledamot i förbundsstyrelse, ersättare till för-
bundsstyrelsen eller förbundsrevisor.

Om man under kongressperioden lämnar den valkrets för vilken man valts eller att 
valkrets upphör att existera räknas det som om man frånträtt sitt uppdrag och ersätta-
re kallas istället.

Branschorganisation

I mandaten ingår till branschen hörande förhandlingsorganisationers och lands-
omfattande klubbars mandat. Dessa mandat tillsätts på respektive förhandlings-
organisation och respektive landsomfattande klubbs representantskap och utfall av 
valet tillsänds ansvarigt BO som utgör valkrets.

Medlemmar som tillhör branschen, men som finns i regionklubb fördelas som un-
derlag till branschorganisationernas mandat att fördela i övrigt. Vägledande för fördel-
ning av mandat är att klubb som av egen kraft uppnår delningstal blir representerade 
på kongressen. Ombuden utses av branschorganisationernas representantskap.

Förhandlingsorganisation och landsomfattande klubb

Förhandlingsorganisation eller landsomfattande klubb som uppnår delningstal, men 
inte ingår i  branschorganisation utser på representantskapsmöte de som företräder 
valkretsen på kongressen. Vägledande för fördelning av mandat är att klubb som av 
egen kraft uppnår delningstal blir representerade på kongressen.

Förhandlingsorganisation eller landsomfattande klubb som inte uppnår eget 
mandat ingår i regionernas underlag och ska till den geografiska region som det valda 
ombudet har sin bostadsadress nominera valda kandidater. Detsamma gäller övriga 
klubbar och Seko sektioner.

1 ej pensionär vid tidpunkten för kongress 2021

Vår referens

Anneli Jonsson
Telefon

08-791 42 19
E-post

anneli.jonsson@seko.se
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Regioner

Regioner förrättar val av kongressombud på representantskapsmöte. Vägledande för 
fördelning av mandat är att klubb som av egen kraft uppnår delningstal blir represen-
terade på kongressen. 

Samtliga valkretsar ansvarar för att skicka in fullmakt till förbundet när så begärs.

I övrigt hänvisas till stadgarnas § 18, Kongressen.

Uppstår frågor om detta ta en kontakt med organisationsenheten 
organisation@seko.se 

Vänliga hälsningar
Seko, Service- och kommunikationsfacket

Anneli Jonsson
förbundssekreterare

Bilaga: Mandatfördelning per den 30 april, 2020.
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Mandatfördelning per den 30 april, 2020

Valkrets Mandat

Branschorganisationer
Seko Spårtrafik 15
Seko Väg & ban 34
Seko Tele 2
Seko Energi 8

Förhandlingsorganisationer
Seko SJ1 5
Seko Euromaint1 1
Seko Green Cargo1 3
Seko Tågkompaniet1 1
Seko Swedavia1 1
Seko Infranord 3
Seko Svevia2 1
Seko Peab2 2
Seko NCC2 4
Seko Skanska2 2
Seko Försvar 3
Seko FMV 1
Seko Kriminalvården 9
Seko Posten 30
Seko Vattenfall3 4

Landsomfattande klubbar
Seko sjöfolk 12
Seko Trafikverket 3
Seko Polisen 4
Seko SiS 2
Seko Bring Citymail 2
Seko TeliaSonera4 3
Seko ELTEL Networks Infranet4 1

Regioner
Seko Stockholm 8
Seko Mellansverig 5
Seko Södra 2
Seko Skåne 6
Seko Väst 8
Seko Västra Svealand 3
Seko Gävle-Dala 6
Seko Mellannorrland 3
Seko Norra Norrland 3

Summa mandat 200

1 Rapporterar sina val till BO Spårtrafik

2 Rapporterar sina val till BO Väg och ban

3 Rapporterar sina val till BO Energi

4 Rapporterar sina val till BO Tele


