
Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i 
Tullverket och Kustbevakningen

AVDELNINGEN

§1  Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST

Avdelningen skall i enlighet med förbundets stadgar tillvarata medlemmarnas fackliga 
intressen i deras egenskap av tjänstemän i Tullverket och främja en god och kollegial anda 
mellan medlemmarna.

Om det behövs för att tillgodose skilda intressen hos medlemmarna eller främja 
samhörigheten inom en del av verksamhetsområdet, kan avdelning vara indelad i sektioner 
eller klubbar.

Stadgar för sektion eller klubb skall vara godkända av avdelningsstyrelsen.

§2   Avdelningens firma tecknas enligt beslut vid konstituerande sammanträde.

MEDLEMSKAP

§3   Aktiv medlem skall, enligt §3 i förbundets stadgar, tillhöra avdelning inom vars 
verksamhetsområde medlemmen är stationerad.

§4   I fråga om medlems rätt att tillhöra annan facklig sammanslutning, stadgas i §3 i 
förbundets stadgar.

§5   Inträde i och utträde ur avdelning sker efter skriftlig anmälan till styrelsen

§6   Medlem kan uteslutas ur avdelningen, om denne underlåter att betala i stadgeenlig 
ordning bestämda avgifter. Medlemmen skall dock först erinras om förfallet belopp och ges 
skälig frist att betala det.

STYRELSE

§7   Avdelningens styrelse väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Styrelsen skall bestå av ordförande och vice ordförande (presidium), kassör, sekreterare, samt 
två övriga ledamöter. För ledamöterna skall finnas två suppleanter.

Ordförande, vice ordförande, sekreteraren och kassören skall tillsammans utgöra ett 
arbetsutskott, som företräder avdelningsstyrelsen, då uppkomna ärenden så kräver, samt 
utgöra avdelningens representanter, i ordningen enligt styrelsens bestämmelser, vid 
förhandling med arbetsgivaren.

§8   Uppkommer förfall för ordförande, inträder vice ordförande i dennes ställe. Vid förfall 
för annan ledamot inträder suppleant i dennes ställe. Till sammanträde skall alltid 
suppleanterna kallas.



§9   Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter det årsmöte, vid vilket den blivit vald och 
utser inom sig vice ordförande och studiesekreterare.

§10  Styrelsen är avdelningens verkställande organ och beslutar på avdelningens vägnar.

Styrelsen förvaltar avdelningens ekonomi..

Styrelsen är gemensamt ansvarig för åtgärder och beslut enligt första och andra styckena. 
Dock är ledamot som inte deltagit i beslutet eller reserverat sig däremot, fri från ansvar vad 
gäller beslutet.

Ordföranden kan, utan särskilt styrelsebeslut och utan detaljerad redovisning, använda 3000 
kr per kalenderår, i omställningsärenden/rehabiliteringsärenden.

Styrelsen skall tillse, att inom avdelningen verksamma sektioner och klubbar, erhåller 
information i frågor som särskilt berör dess medlemmar.

Styrelsen skall, senast i samband med kallelse till årsmöte, avge berättelse över verksamheten 
under föregående år (årsberättelse).

§11  Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst en tredjedel av 
ledamöterna begär det.

Där så finnes lämpligt, får ordförande även kalla särskild sakkunnig.

Ordförande eller vice ordförande leder sammanträde. Styrelsen får utse annan ledamot att leda
sammanträde vid behandling av visst ärende.

§12  Till avdelningen ingivet förslag skall behandlas av styrelsen.

§13  Endast styrelseledamot, eller i dennes ställe kallad suppleant, får delta i beslut.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, gäller den mening som tjänstgörande 
ordförande biträder.

Beslut kan fattas, om minst hälften av de röstberättigade deltar vid behandling av det ärende 
beslutet gäller.

EKONOMI

§14  Avdelningsmedlem skall till avdelning erlägga den avgift som bestäms efter förslag av 
avdelningens styrelse.

Om avgift till arbetslöshetskassa gäller vad därom är särskilt stadgat.

§15  Avdelningens styrelse bestrider utgifterna för verksamheten, inom ramen för utgiftsstat 
som avdelningen beslutat.

Det åligger avdelningsstyrelsen att följa av förbundsstyrelsen utfärdade anvisningar om 
redovisning och medlemsbesked.



§16  Avdelningens räkenskaper avslutas för kalenderår.

Kassören är på förbundets bekostnad garantiförsäkrad genom TCO:s samlingsförsäkring.

REVISION

§17  Årsmötet väljer två revisorer för en tid av ett år. För revisorerna väljs två suppleanter.

§18  Styrelsen skall varje år, i god tid före årsmötet, tillställa revisorerna avdelningens 
räkenskaper från föregående år, jämte de protokoll och övriga handlingar som behövs för att 
granska förvaltningen.

§19  Revisorerna avger berättelse över granskning som verkställts (revisionsberättelse) senast 
femton dagar före årsmötet.

§20  Revisorerna får delta i styrelsens sammanträden.

Revisorerna äger rätta att, när de önskar eller finner det påkallat, ta del av räkenskaper och 
handlingar rörande förvaltningen.

MÖTEN

§21  Avdelningen sammanträder, utöver årsmötet, en gång per kvartal. Kallelse till ordinarie 
möte sker minst tio dagar i förväg.

§22  Årsmötet skall behandla följande ärenden i nämnd ordning:

- Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av två justeringsmän
- Verksamhets- och revisionsberättelser
- Ansvarsfrihet för avdelningens styrelse
- Omkostnadsersättning för styrelse och övriga funktionärer
- Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga tre ledamöter, samt två suppleanter 

för dessa
- Val av valberedning
- Val av huvudskyddsombud
- Val av övriga funktionärer

§23  Avdelningens styrelse får kalla till extra möte, då styrelsen så finner lämpligt.

Om minst en femtedel av avdelningens medlemmar begär det, skall avdelningens styrelse 
kalla till extra möte. Begäran skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om ärenden, som 
önskas behandlade av mötet.

Kallelse skall om möjligt utfärdas tio dagar före mötet.

§24  Förslag avsedda att behandlas vid ordinarie eller extra möte, får väckas av styrelsen, 
sektion, klubb eller enskild medlem inom avdelningen och skall inges till avdelningens 
styrelse senast en vecka före mötet. Styrelsen skall yttra sig över förslaget.



Förslag, som inte ingivits i tid eller inte finns upptaget på dagordning, får behandlas men får 
ej avgöras med mindre beslutet är enhälligt.

VAL OCH RÖSTNING

§25  Val av ombud och suppleanter till förbundets kongress, äger rum i den ordning som 
föreskrivs i §6 förbundets stadgar.

Vid valet används så kallade spaltade valsedlar d v s på vänstra halvan uppförs högst så 
många namn, som motsvarar antalet ombud som skall väljas, och på högra sidan samma antal 
namn på personliga suppleanter för dessa ombud.

Vid sammanräkning av rösterna för val av ombud, tillgodoräknas de på vänstra halvan 
upptagna, en röst för varje gång som de upptagits på valsedlarna, oberoende placering på 
dessa. Vid lika röstetal avgör lotten.

Som suppleant för valt ombud kan endast den komma ifråga, som på valsedeln uppförts som 
personlig suppleant. Är rösterna därvid fördelade mellan flera kandidater, utses till suppleand 
den som erhållit de flesta av de sålunda avgivna rösterna. Skulle rösterna vara lika fördelade 
mellan flera kandidater, avgör lotten.

§26  Alla frågor, utom i de fall som sägs i §28, avgörs med enkel röstövervikt.

§27  Val och röstning, utom i fall som sägs i §25, sker öppet. Om någon så yrkar, skall dock 
val och röstning ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Röstning får ske enligt fullmakt utställd på viss person. Varje röstande får dock rösta med 
endast en fullmakt.

STADGEÄNDRING

§28  Om ändring av dessa stadgar beslutas på avdelningsmöte. Beslut om ändring träder 
omedelbart i kraft, om minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade är eniga om det. I 
annat fall skall ändringen bekräftas genom beslut på närmast följande möte.

§29  Beslutad ändring av stagarna skall godkännas av förbundets styrelse.

§30  Avdelningens styrelse skall följa eventuella ändringar i förbundets stadgar och väcka 
förslag om ändring i de delar av avdelningens stadgar som härigenom kan beröras.

UPPLÖSNING

§31  För upplösning av avdelningen fordras, att förslag därom väckts vid avdelningsmöte och 
därvid förklarats vilande, samt att förslaget åter tas upp och bifalles med två tredjedelars 
röstövervikt, av de närvarandes röstetal.

§32  Upplöses avdelningen, skall det särskilt beslutas om hur dess tillgångar skall disponeras.



SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

§33  I övrigt gäller det som bestämts i förbundets stadgar för avdelning.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-03-27 i Helsingborg.

……………………………………………………………
Mötesordförande Peter Martinson

…………………………………………………………….
Mötessekreterare Christer Lejon

…………………………………………………………….
Justeringsman Tore Olsson

…………………………………………………………….
Justeringsman Bert Hillgren


