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SERVICE OCH TJÄNSTEBRANSCHENS UNION I NORDEN  
SUN      

STADGAR        

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE  
SUN är en nordisk sammanslutning av fackföreningar som organiserar 
anställda inom fastighets, försäkrings, bank, socialforsäkrings, städ och 
vaktbranschen. Uppkommer behov av ytterligare branscher äger styrelsen 
rätt att avgöra sådan fråga.       

§ 2 UPPGIFT  
SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan 
medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch 
samt att samordna stöd till medlemsförbund som går ut i laglig konflikt. SUN 
ska ha fokus på den fackliga och yrkesmessiga utvecklingen och andra 
förhålanden inom branscherna i respektive medlemsland.      

§ 3 MEDLEMSKAP, UTTRÄDE OCH UTESLUTNING  
1. Rätt att söka medlemskap i SUN har fackförbund som tillhör sitt lands 
fackliga landsorganisation och som organiserar anställda inom 
ovanstående branscher.      

2. Även fackförbund tillhörande annan huvudorganisation än lands-
organisationen kan erhålla medlemskap. Förutsättning härför är att 
huvudorganisationen är ansluten till Nordens Fackliga Samorganisation 
(NFS), att samtliga medlemsförbund från samma land godkänder 
medlemskapet och att beslut i SUNs styrelse om beviljande av medlemskap 
är enhälligt.      

3. Medlemsförbund som önskar utträda ur SUN skall skriftligt meddela 
styrelsen detta före 1 juli, varefter utträde sker kommande årsskifte. Utträde 
samt uteslutning på grund av bristande avgiftsbetalning beslutas av SUNs 
styrelse.      
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§ 4 ORGANISATION  
Medlemsförbundens, branschernas och medlemmarnas inflytande på SUNs 
verksamhet utövas enligt följande:      

A: KONGRESSEN  
1. Kongressen är högsta beslutande organ. Kongressen hålls vart fjärde (4) 
år.      

2. Alla beslut fattas med enkel majoritet, enligt § 8.      

3. Kongressen består av SUNs styrelse och representanter från respektive 
medlemsförbund som utses enligt bestämmelsema i § 5.      

4. Varje medlemsförbund svarar själv för kostnaderna för sina 
representanter vid kongressen. Övriga kostnader svarar SUN för.      

5. Medlemsförbunden kallas till ordinarie kongress minst nio (9) månader 
före kongressens öppnande. Preliminär dagordning medföljer.    

Förslag till dagordning och styrelsens förslag skall vare medlems-förbunden 
tillhanda en (1) månad före det att kongressen öppnar.       

6. Förslag till stadgeändring samt övriga förslag som medlemsförbund vill 
ha behandlade på kongressen skall vara styrelsen tillhanda fyra (4) 
månader före kongressens öppnande.      

7. SUNs styrelse kan kalla till extra kongress för behandling av en bestämd 
fråga. Extra kongress kan endast behandla den eller de frågor som föranlett 
dess kallande.    

Extra kongress skall kallas på samma sätt som ordinarie kongress. 
Kallelsen skall vara medlemsförbunden tillhanda senast en (1) månad före 
kongressens öppnande.      

8. Ändring av stadgarna kan endast företas på ordinarie kongress.   
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9. Kongressen skall behandla styrelsens berättelse över SUNs verksamhet 
och räkenskaper, revisorernas berättelse, välja styrelse, behandla frågor 
enligt denna paragraf punkt 6, frågor som styrelsen förelägger kongressen 
samt fastställa medlemsavgiften.      

10. Styrelsen består av en representant från varje medlemsförbund. 
Ordinarie ledamot och ersättare väljes på kongressen efter förslag från 
medlemsförbunden. Ordförande väljes särskilt. Det förutsätts att 
ordförandeskapet i SUN alternerar mellan de nordiska länderna.     

11. Till kongressen skall varje land överlämna en skriftlig rapport om den 
allmänfackliga utvecklingen. Därutöver lämnar de enskilda branscherna 
sina rapporter för kongressperioden til kongressen.      

B: STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSUPPGIFTER  
1. SUNs styrelse är beslutande organ mellan kongresserna. Den håller 
ordinarie sammanträden minst en gång per år.     

2. Styrelsen består av en ordinarie ledamot och ersättare från varje 
medlemsförbund. Ersättaren inträder vid förfall av den ordinarie ledamoten. 
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.  
Avgår ordinarie ledamot/ersättare under kongressperioden äger samma 
medlemsförbund att utse ordinarie ledamot/ersättare.      

3.Branschordföranden eller ersättaren i respektive bransch kallas till 
styrelsens sammanträden och har där yttrande- och förslagsrätt.      

4. SUN svarar för kostnaderna i samband med styrelsemötet. Respektive 
medlemsförbund svarar för resekostnaden för styrelseledamot/ersättare 
och branschordförande/ersättare.      

5. Styrelsen utser de personer som tecknar SUNs firma.      

6. Protokoll från styrelsemöten tillställs anslutna medlemsförbund.  
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7. Med hänsyn till medlemsförbundens budgetarbete skall styrelsen 
informera medlemsförbunden om aktiviteter som skall äga rum under 
kommande år. Informationen skall ske före utgången av november månad 
året före.      

8. Styrelsen kallar till kongress och skall behandla frågor enligt § 4 A punkt 
8. Förslag och yttranden enligt § 4 A punkt 5, tillställs medlemsförbunden 
senast en (1) månad före kongressens öppnande.      

9. Styrelsen fastställer ramarna för genomförandet av det i § 4 C nämnda 
landsmöte.      

10. SUNs löpande verksamhet sköts av det förbund därifrån ordförande 
kommer. Räkenskaperna revideras av detta förbunds revisorer.      

C: LANDSMÖTE  
1. Det ska kallas till ett landsmöte som ska hållas mellan kongresserne. 
Mötet genomförs som ett tvådagarsmöte. Om styrelsen finner det 
nödvändigt, kan styrelsen kalla till extra landsmöte.    

2. Kallelse till landsmötet meddelas av styrelsen till medlems-förbunden 
senast fyra (4) månader före mötets genomförande.      

3. Landsmötets dagordning ska minst innehålla följande punkter:  
- Landsrapporter  
- Branschrapporter  
- Ett aktuellt ämne av tvärfackligt intresse      

4. Landsmötets sammansättning består av SUNs styrelse, 
branschstyrelserna och 3 representanter från vart och ett av SUNs 
medlemsförbund.      

5. Medlemsförbunden täcker själva resekostnaderna för sina deltagare på 
landsmötet.  
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SUN täcker kostnaderna för uppehälle och omkostnaderna vid själva 
mötets genomförande.  
6. Landsmötet kan inte fatta beslut om SUNs verksamhet.      

D: BRANSCHKONFERENSEN  
1. Branschkonferensen är högsta beslutande organ för respektive bransch.  
Konferensen genomförs i anslutning till SUNs ordinarie kongress.      

2. Branschkonferensen består av branschstyrelsens ledamöter och 
representanter som utses enligt bestämmelserna i § 5.  
3. På konferensen skall branschstyrelseledamot ansvara för att information 
lämnas om den fackliga utvecklingen och övriga förhållanden inom 
branschen i respektive medlemsland.      

4. Ordinarie ledamot/ersättare väljes på konferensen med en mandat-
period på fyra (4) år.   
Styrelsen består av en ledamot från varje medlemsförbund som har 
medlemmar i branschen.      

5. Branschstyrelsens ordförande väljs särskilt för kongressperiod (fyra 4 år). 
Ovriga styrelsesledamöter väljs från vart och ett av de med-lemsförbund 
som har medlemmar i branschen och varifrån ordförande inte kommer.      

6. Ersättare utses för respektive ordinarie ledamot, ersättaren deltar vid 
förhinder av ordinarie ledamot.    

Ersättaren skall komma från samma medlemsförbund varifrån ordinarie 
ledamot kommer.    

Avgår ordinarie ledamot/ersättare under perioden äger samma med-
lemsförbund att utse ny ordinarie ledamot/ersättare.      

 E: BRANSCHSTYRELSEN/ARBETSUPPGIFTER  
1. Branschstyrelsen är beslutande organ för respektive bransch mellan 
konferenserna. Den  håller ordinarie sammanträde en gång om året och 
extra sammanträde då minst två (2) ledamöter är eniga därom.    
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2. Branschstyrelsen utser inom sig vice ordförande.    

3. Kostnaden vid styrelsesammanträden skall proportionellt fördelas på 
respektive medlemsförbunds ledamot/ersättare.    

4. Branschstyrelsen är ansvarig för genomförandet av konferensen, som 
hålls i anslutning till SUNs ordinarie kongress.      

5. Branschstyrelsen planlägger aktiviteter för varje år, och meddelar SUN-
styrelsen detta innan utgången av oktober månad året innan.      

6. Nödvändig information lämnas från branschstyrelserna och 
branschkonferenserna till respektive medlemsförbund och SUN-styrelsen.     

F: BRANSCHKURS  
1. På förslag av branschstyrelserna bör branschkonferenserna besluta att 
kurser anordnas inom respektive bransch.       

2. Förslag angående kurs skall for godkännande insändas till SUNs styrelse 
året före det att kursen genomförs.      

3. Respektive branschstyrelse svarar för genomförande av beslutad kurs.      

4. Kostnaden för kurs skall proportionellt fördelas på respektive 
medlemsförbund med hänsyn till antalet deltagare.      

§ 5 REPRESENTATION KONGRESS/BRANSCHKONFERENSERNA  
1. Representanter till kongressen och branschkonferenserna utses av varje 
medlemsförbund med hänsyn till det antal medlemmar som respektive 
medlemsförbund är anslutet med inom varje bransch.    
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För medlemsförbund som har medlemmar i flera branscher framgår 
förbundets totala representation vid kongressen genom samman-läggning 
av antalet representanter i varje bransch.    

2. Medlemsunderlag for beräkning av antalet representanter utgör 
branschernas medlemsstatistik till SUN avseende antalet medlemmar den 
31 december året före det kongress eller konferens skall hållas.     

3. Representanter i varje bransch utses enligt följande:    

T o m  1 000  
medlemmar högst    1 representanter 
1 001  3 000  
medlemmar högst     2 representanter 
3 001  5 000  
medlemmar högst    3 representanter 
5 001- 100 000      
medlemmar högst    4 representanter 
10 001  20 000   
medlemmar högst    5 representanter 
20 001  och flera  
medlemmar högst    6 representanter     

§ 6 MEDLEMSSTATISTIK  
Varja år före den 1. februari skall medlemsförbunden till SUNs styrelse 
insända medlemsstatestik för varje branch innom vilken medlemsförbundet 
har medlemmar. Medlemsstatestiken baseres på medlemsantalet den 31. 
december föregående år.      

§ 7 MEDLEMSAVGIFT  
1. Kongressen fastställer medlemsavgiften.      

2. Under kongressperioden kan styrelsen justera avgiften efter 
godkännande av medlemsförbunden.      

3. Medlemsavgiften betalas i efterskott varje år, efter det att man debiterats 
i enlighet med rapporterat medlemsantal enligt § 6.   
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Om en sådan rapport saknas för vederbörande år, gäller det senaste 
rapporterade antalet medlemmar.      

4. Medlemsförbund som har medlemmar i flera branscher betalar för det 
samlade medlemsantalet i branscherna.    

§ 8 BESLUT  
1. Beslut angående SUNs stadgar samt val av styrelser i SUN och 
branscherna enligt § 4 punkt A och D, är definitiva i förhållande till 
medlemsförbunden. Övriga beslut är av rådgivande karaktär.    

2. Alla beslut inom SUN fattas med enkel majoritet utom beträffande  
§ 3, punkt 2 samt § 7, punkt 2.     

§ 9 STADGARNAS IKRAFTTRÄDANDE  
Dessa stadgar, har antagits vid SUNs kongress i Danmark den 16.  17. 
juni 2009.   


