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Arbetsordning och organisation för Seko Stockholm 
 

Namn och organisationsområde 

Regionens namn är Seko Stockholm med organisationsnummer 802409-1343. Seko 

Stockholms verksamhetsområde är Stockholms och Gotlands län.  

 

Regionens organisationsstruktur 
 

Representantskapet 

Representantskapet är regionen högsta beslutande organ. Valkretsarna (som fastställs av 

förbundsstyrelsen) ansvarar för att ombuden deltar i representantskapets möten i samverkan 

med regionsstyrelsen. Representantskapet skall samma år efter förbundets kongress, 

formulera långsiktiga mål för regionen verksamhet. Inför kongressperiodens slut skall 

representantskapet utvärdera dessa mål och måluppföljning. Representantskapet ansvarar för 

regionens motionsskrivande till nästa kongress, fastställa kongressdelegation och ge dem 

tydliga direktiv. 

Representantskapet fattar årsvis beslut genom att fastställa aktivitetsplan.  

Representantskapet genomför uppföljning och utvärdering av avdelningens verksamhet 

genom behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt valda 

verksamhetsrevisorer och genom beslut om ansvarsfrihet på årsmötet.  

 

Representantskapet håller ett ordinarie möte under året senast andra fredagen i april. 

Kallelse och dagordning som beskriver vad som ska behandlas på mötet ska, via klubben, 

tillsändas ordinarie ombud senast fyra veckor före mötet. Handlingar för beslut av 

representantskapet skall sändas ut senast en vecka innan sammanträdet. 

Motion till regionens ordinarie representantskapsmöte kan väckas av medlemmar, 

klubbar, klubbsektioner och Regionklubb. Motion lämnas till regionstyrelse för 

behandling senast 4 veckor innan representantskapsmötet.  

 
Klubbs årsmöte 

Klubben ska hålla sitt årsmöte senast andra fredagen i mars varje år.  

 
Ombud till Representantskapet 

Valkretsen har rätt att utse ett ombud samt ersättare per påbörjat 460-tal aktiva medlemmar i 

respektive bransch inom regionens organisationsområde. Regionstyrelsen ansvarar för att 

sammankalla respektive bransch inom sitt organisationsområde.  

 

  - 460 medlemmar 1 mandat 

 461 - 921 medlemmar 2 mandat 

 922 -  1382 medlemmar 3 mandat o.s.v. 

 
Val av ombud 

Val av ombud kan ske på valkretsmöte där klubbar och Regionklubb är företrädda. 

Mandattidens längd är 2 år och ombuden tillträder vid representantskapets årsmöte. Klubbar 

och Regionklubb har nomineringsrätt av ombud. Ombudet är representant för medlemmarna i 

valkretsen och ska föra dialog med medlemmarna i frågor som ska beslutas i 

representantskapet. Den uppfattning som ombudet för fram ska vara förankrad hos 

medlemmarna, i klubb och Regionklubb.  
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Regionstyrelsen 

Regionstyrelsen ska ha en bred representativitet utgående från de olika branschområdena och 

med hänsyn tagen till medlemskårens sammansättning avseende kvinnor och män, etnisk 

bakgrund och åldersstruktur.  

Styrelsen leder regionens arbete genom att utarbeta förslag till aktivitetsplan, genomföra och 

följa upp denna och övrig regionsverksamhet, besluta om projekt, omprioriteringar av arbetet 

och utvärdera regionens verksamhet.  

Styrelsen är ett organ för beslutsfattande och ledning av regionens verksamhet. 

Regionstyrelsen består av 9 ledamöter.  

Ordförande och kassör väljs särskilt.  

Styrelsen skall ha 6 ersättare vilka inträder i styrelsen i den ordning representantskapet 

beslutar. Mandatperioden är 2 år för ordinarie ledamot i styrelsen och 1 år för ersättare. 

Regionstyrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Förbundsstyrelseledamöter som inte 

ingår i regionstyrelsen bör adjungeras till denna.  

 

Utöver vad stadgarna stipulerar skall styrelsen: 

o Bemanna regionens olika verksamheter. 

o Besöka klubbar och Regionklubb kontinuerligt. 

o Fastställa arbetsordningar för verkställande utskottet och revisorer, 

valberedning och andra arbetsgrupper.  

o Besluta om omfattningen av VU-ledamöternas uppdrag för regionen. 

o Utse ungdomsansvarig samt ungdomsgrupp. 

o Samordna internationella frågor av regional karaktär. 

o Samordna regionens engagemang i LO-distrikt, ABF-distrikt etc. 

o Samordna frågor där flera klubbar är berörda. 

o Samverka med branschorganisationer och förhandlingsorganisationer. 

 
Verkställande utskottet 

Inom styrelsen finns ett verkställande utskott, VU, som har det övergripande ansvaret för 

genomförandet av regionens verksamhet. VU består av ordförande samt ytterligare högst 3 

styrelseledamöter som styrelsen utser. VU bereder och verkställer av styrelsen fattade beslut. 

VU sammanträder minst 10 gånger per år.  

 
Verksamhetsrevisorer 

Representantskapet väljer 2 verksamhetsrevisorer på 2 år samt 2 ersättare på 1 år. (I 

stadgarna står det 1 ersättare) 

 
Inrättande och anslutning av klubbar     

Regionens uppgift är bland annat att upprätthålla klubbar och Regionklubb.  

Klubbar med anknytning till Stockholms eller Gotlands län inrättas enligt stadgarna och 

anslutas till Seko Stockholm i samverkan med förbundsstyrelsen, branschorganisation och 

förhandlingsorganisation 

Klubbs roll som lokal facklig organisation framgår av stadgarna. Där det inte finns underlag 

för att bilda en klubb upprätthåller regionen Regionklubb. 

 

 

 
Klubbkonferenser 

Under hösten genomförs en klubbkonferens där samtliga klubbar kallas. 
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Klubbkonferenserna är rådgivande och verkställande organ. Konferenser kan omfatta hela 

regionens verksamhetsområde eller vara ämnesområdesvisa. Regionstyrelsen ska delta i 

klubbkonferenserna. 

Regionstyrelsen bör besluta om att inrätta branschforum samt nätverk för att förstärka 

kommunikationen mellan klubbar, regionen, branschorganisationer och 

förhandlingsorganisationer. Dessa branschforum/nätverk har primärt att arbeta med 

Näringspolitisk verksamhet, fackligt-politiskt arbete samt opinionsbildande arbete 

 

Nominering och val 
 

Valberedning 

Valberedningen består av 5 ledamöter med en mandattid på 2 år och med växelvis avgång. 

Representantskapet utser en sammankallande bland de 5. Val till valberedning följer samma 

inriktning och nomineringspolicy som till övriga val. 

Nomineringstiden sammanfaller med den till övriga val och nomineringarna sänds 

till VU som förbereder valet på samma sätt som till övriga val. Regionens 

verksamhetsrevisorer bereder förslag till valberedning och informerar styrelsen 

innan förslaget skickas ut till klubbar och ombud. Verksamhetsrevisor presenterar 

förslaget på representantskapsmötet.    

 
Nominering 

Valberedningens sammankallande meddelar klubbarna skriftligt senast tre månader före 

representantskapsmöte vilka val som skall förrättas. 

Nominering till de val som skall förrättas på representantskapet sker till valberedningens 

sammankallande. Sista datum för nomineringar som ska behandlas av valberedningen 

fastställs av styrelsen.  
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Uppdragsreglemente för Seko Stockholm 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Då ledighet för regionuppdrag orsakar bortfall av inkomst utgår ersättning för sådan i 

anställningen verklig förlorad arbetsförtjänst. Dagersättningen beräknas genom att 

månadsinkomsten divideras med 18,4 (arbetsdagsersättning) eller om uppdraget omfattar 7 

dagar eller fler i följd divideras månadsinkomsten med 25,7 (kalenderdagsersättning).  

Löneavdrag ska kunna styrkas. Ny skrivning; Löneavdrag görs per dag: *När löneavdrag 

sker exklusive semesterersättning delas månadsinkomsten med kvot 25,7. *När löneavdrag 

sker inklusive semesterersättning delas månadsinkomsten med kvot 18,4. Löneavdrag görs 

per timme; *För varje påbörjad hel timme som ledigheten omfattar utbetalas ersättning 

motsvarande månadsinkomsten delat med talet 148. Ersättningen inkluderar 

semesterersättning.  

 
Fridagsersättning 

Vid uppdrag för regionen under dag som enligt arbetsschema skulle ha varit fridag utgår, 

utöver ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning med ett belopp som motsvarar 

månadsinkomsten dividerat med 18,4. 

Fridag ska kunna styrkas. 

 
Resekostnader 

Huvudregeln är att allmänna kommunikationsmedel ska användas. Ersättning utgår endast för 

faktiska biljettkostnader. För innehavare av periodkort utgår ingen ersättning. Ersättning vid 

resa med bil utges med ett belopp motsvarande gällande högsta skattefria belopp som framgår 

av Skatteverkets anvisningar.  

 
Traktamente 

Traktamente utges normalt inte. 

 
Mötesarvoden 

Styrelsesammanträde, 400 kronor/styrelsemöte. 

Verksamhetsrevisorer 400 kronor/revisionstillfälle och valberedning 400 kronor/ 

valberedningsmöte. Ersättare ersätts på samma sätt som ordinarie. 

 
Uppdragsarvoden 

Arvode utgår med 200 kronor per uppdragstillfälle till förtroendevald som utför uppdrag 

beslutade av representantskapet, regionstyrelsen eller VU om uppdraget utförs efter klockan 

18.00 eller på lördag, söndag eller helgdag. 

Till den som anlitats som lekmannatolk utgår ett arvode med 200 kronor per tolkningstillfälle. 

 
Uppdragsredovisning 

Uppdrag ska redovisas på av förbundet särskild framtagen blankett.  

Uppdragsredovisning ska godkännas och attesteras enligt fastställd attestordning.  

 
Justeringar i detta reglemente 

Representantskapet beslutar om ändringar och tillägg i detta reglemente. 

I situationer som inte omfattas av detta uppdragsreglemente tillämpas förbundets 

uppdragsreglemente och stipendieregler. 

Förslag 2018…… 


