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1. Aktiva fackavdelningar utgör den 
grund som hela Industrifacket vilar på

Det här är en handbok med material som stöd för verk-
samheten som bedrivs av Industrifackets fackavdel-
ningar. Varje år väljs funktionärer inom avdelningarna 

och de nya personerna behöver handledning i grundläggande 
frågor gällande hur organisationen fungerar. 

I denna handbok tas även nya aktuella angelägenheter upp, 
såsom hur inkomstregistret och GDPR påverkar fackavdelning-
ens verksamhet. Allt material hittas på förbundets webbplats, 
där det även finns aktuell information för avdelningarna.

Umgänget människor emellan är oersättligt, så det är viktigt 
att medlemmarna och de aktiva i fackavdelningarna också 
deltar i de utbildningar som Industrifacket erbjuder. 

Handboken har sammanställts av organisationsombudsman 
Arja Salo och utbildningsexpert Lea Wiman-Määttä.

Hoppas den blir flitigt använd!
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Den verksamhet som bedrivs av Industrifackets fackav-
delningar styrs av stadgarna samt föreningslagen och 
bokföringslagen. I praktiken fattas beslut om verksam-

heten på de allmänna vår- och höstmöten som är öppna för 
alla medlemmar, på avdelningarnas styrelsemöten och på 
eventuella andra möten.

Fackavdelningarnas modellstadgar utgör grunden för verk-
samheten och avdelningarna bör vara väl insatta i dem. 
Förutom av stadgarna styrs mötesverksamheten även av 
föreningslagen. Lagen slår fast spelreglerna för mötesverk-
samheten, bl. a vad gäller möteskallelser, föredragningslistor 
och mötesprotokoll. Lagen  definierar bestämmelser gällande 
fackavdelningens ekonomi, såsom bokföringsskyldighet. Dess-
utom bör frågor som anknyter till skattemyndighetens inkomst-
register, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella 
lagstiftningen beaktas i fackavdelningens verksamhet.

Handbok för verksamheten
Fackavdelningens styrelse har till uppgift att sköta avdel-
ningens ärenden samt fungera som en representant för 
avdelningen. Förutom stadgarna bör styrelsen godkänna 
verksamhets- och ekonomireglementet, som finns på s. 28 i 
handboken. 

Fackavdelningen har utmärkta möjligheter att utbilda sina 
medlemmar och sin styrelse. Det lönar sig att bekanta sig med 
förbundets kursutbud via studiehandboken ”Opinto-opas”. 
Regionernas kursutbud för fackavdelningarna beskrivs när-
mare i broschyren ”Opi omalla alueellasi”. Handböckerna finns 
på adressen www.teollisuusliitto.fi/kouluttaudu. Det svensk-
språkiga kursutbudet finns även på adressen www.teollisuus-
liitto.fi/sv/delta/utbilda-dig.

Fackavdelningarna kan grunda oregistrerade verkstads-
klubbar på arbetsplatserna för att sköta arbetsplatsernas 
intressebevakning och organisering. Anvisningar för verkstads-
klubbarna finns på s. 32 i handboken.

I denna handbok finns samlat alla dokumentmallar som 
fackavdelningen behöver. I fortsättningen sänds inte längre 
årligenmaterial inför vår- och höstmöten. Materialet finns 
elektroniskt på www.teollisuusliitto.fi/ohjeita-ja-aineisto-
ja-ammattiosastoille och www.teollisuusliitto.fi/sv/material/
material-for-fackavdelningar, samt som dokumentmallar i 
slutet av denna handbok, varifrån de kan kopieras vid behov.

2. Stadgarna och föreningslagen

Tunniste
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3.1 JANUARI
Fackavdelningens styrelse
Den nya styrelsen sammanträder: 

• Planering av vårens verksamhet, praxis och tidsramar, 
bekräftelse av det som beslutats på hösten.

• Anmälan till Patent- och registerstyrelsen om personer som 
på höstmötet blivit valda till funktionärer i fackavdelningen  
görs på adressen www.prh.fi/sv. 

Vårmötet
Beredningen inleds, tidpunkten för vårmötet är mars–april

• Obs! Bokslutet, årsberättelsen (verksamhetsberättelsen) 
samt protokoll ska lämnas till revisorn eller verksamhets-
granskaren senast en månad före vårmötet

Motioner till förbundets fullmäktige
Fullmäktiges vårmöte hålls under årets första hälft. Förslag till 
ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möte ska lämnas 
in till förbundets styrelse minst två (2) månader före mötet. För-
slagen ska göras på en blankett som finns på adressen www.
teollisuusliitto.fi/sv/material/motioner-till-fullmaktige.

Medlemsåterbäring (utbetalning av medel)
Utbetalningen av medel sker fyra gånger om året. Medlems-
avgifterna återbetalas till fackavdelningarnas konton i januari, 
april, juli och oktober. Förteckningen över de medel som betalas 
ut sänds till fackavdelningens ordförande. Till fackavdelningen 
återbetalas den procentandel av förbundets andel av med-
lemsavgiften som varje år fastställs av förbundets fullmäktige.

3. Verksamheten månad för månad
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.2 FEBRUARI
Fackavdelningens styrelse

• Bereder vårmötets ärenden. Möteskallelsen sänds ut 
minst två (2) veckor före mötet. I kallelsen anges mötets 
tid och plats, föredragningslistan, ett omnämnande av 
eventuell servering och annat motsvarande.

Tidpunkt för vårmötet är mars–april. 
Mötestidpunkten anges i Fackavdelningens modellstadgar 5 §.

• Obs! Bokslutet, årsberättelsen (verksamhetsberättelsen) 
samt protokoll ska lämnas till revisorn eller verksamhets-
granskaren senast en månad före vårmötet.

• Möteskallelsen sänds ut minst två (2) veckor före mötet. 
Vårmötet sammankallas på det sätt som anges i Fack-
avdelningarnas modellstadgar 5 § och såsom höstmötet 
bestämt.  

• Se dokumentmallarna: kallelse till vårmöte s. 38, före-
dragningslista s. 39 och årsberättelse (verksamhetsbe-
rättelse) s. 40.

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.3 MARS
Fackavdelningens styrelse

• Kom ihåg att ta med dokumenten från revisionen eller 
verksamhetsgranskningen till mötet.

Tidpunkten för vårmötet är mars–april. 
Mötestidpunkten anges i Fackavdelningens modellstadgar 5 §.

Ärenden som ska behandlas på vårmötet
a) Framläggande av bokslut och årsberättelsen för före-

gående kalenderår.
b) Uppläsning av revisorns eller verksamhetsgranskarens 

revisionsberättelse.
c) Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av 

ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
d) Beslut om ett eventuellt kandidatnomineringsmöte före 

höstmötet.
e) Behandling av övriga ärenden som framlagts för vår-

mötet.

• Se dokumentmallarna: kallelse till vårmöte s. 38, före-
dragningslista s. 39 och årsberättelse (verksamhetsbe-
rättelse) s. 40.

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.



12  |  Industrifacket

3.4 APRIL
Fackavdelningens styrelse
Vårmötesärenden: se mars

Medlemsåterbäring (utbetalning av medel)
Utbetalningen av medel sker fyra gånger om året. Medlems-
avgifterna återbetalas till fackavdelningarnas konton i januari, 
april, juli och oktober. Förteckningen över de medel som betalas 
ut sänds till fackavdelningens ordförande. Till fackavdelningen 
återbetalas den procentandel av förbundets andel av med-
lemsavgiften som varje år fastställs av förbundets fullmäktige. Exempel på fördelning av medlemsavgiften år 2019: med-

lemsavgiften består av förbundets andel, som är 1% av brut-
toinkomsten, och arbetslöshetskassans andel, som är 0,45% 
av bruttoinkomsten. Medlemsavgiften är alltså totalt 1,45% av 
bruttoinkomsten.

För finansiering av fackavdelningens verksamhet återbetalas 
till fackavdelningen 18% av förbundets andel av medlemsav-
giften.

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ FÖR AVDELNINGEN: 
Om avdelningen hade tio fler medlemmar 
än nu, vilken effekt skulle det ha på fackav-
delningens verksamhet och ekonomi?

Medlemmens 
löneinkomster

T. ex 30 000 €/år

Arbetslöshets-
kassans 

medlemsavgift 
0,45 % 

= 135 €/år

Till fackavdelningen 
0,18 % = 54 €/år

Förbundet 0,82 % 
= 246 €/år

Förbundets 
medlemsavgift 
1,0 %
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.5 MAJ
Fackavdelningens styrelse

• Genomförande av de sommarevenemang som ingår i 
verksamhetsplanen.

De som studerat vid de yrkesinriktade läroan-
stalterna blir utexaminerade! 
I samarbete med regionkontoret upprings de utexaminerade 
studerandemedlemmarna och erbjuds medlemskap för de 
som anställts inom Industrifackets avtalsbranscher.

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ FÖR AVDELNINGEN: 
Fackavdelningen kan minnas sina egna 
utexaminerade studerandemedlemmar 

med en liten gåva.

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.6 JUNI OCH JULI
Fackavdelningens styrelse

• Sammanträder vid behov.

Semesterperioden

Medlemsåterbäring (utbetalning av medel)
Utbetalningen av medel sker fyra gånger om året. Medlems-
avgifterna återbetalas till fackavdelningarnas konton i januari, 
april, juli och oktober. Förteckningen över de medel som betalas 
ut sänds till fackavdelningens ordförande. Till fackavdelningen 
återbetalas den procentandel av förbundets andel av med-
lemsavgiften som varje år fastställs av förbundets fullmäktige.

Kuvitettu tunniste patterni 2



Industrifacket  |  17

Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.7 AUGUSTI
Fackavdelningens styrelse

• Sammanträder vid behov.

Semesterperioden fortsätter

Motioner till förbundets fullmäktige
Fullmäktiges höstmöte hålls under den andra hälften av året. 
Förslag till ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möte 
ska lämnas in till förbundets styrelse minst två (2) månader 
före mötet. Förslagen ska göras på en blankett som finns på 
adressen www.teollisuusliitto.fi/sv/material/motioner-till-full-
maktige.

Terminen inleds vid de yrkesinriktade 
läroanstalterna. Avdelningen bör komma 
överens med regionkontoret om vem som 

har hand om och ger skolinformation till 
yrkesläroanstalterna i närregionen. Blan-

ketter för studerandemedlemmar och 
ytterligare information om skolinforma-

tionsverksamheten fås från regionkonto-
ret och huvudkontoret. 

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.8 SEPTEMBER  
Styrelsen sammanträder 

• Beredning av höstmötet: verksamhetsplan för följande 
år, budget, möteskallelse, mötesplats och tidpunkt samt 
andra praktiska frågor. 

• Beredning i förväg av vilka personer som ska utses under 
mötet, t.ex. verksamhetsgranskaren.  

• Möteskallelsen sänds ut minst två (2) veckor före mötet. 
Höstmötet sammankallas på det sätt som anges i fack-
avdelningarnas modellstadgar 5 § och såsom höstmötet 
bestämt. 

• Ett eventuellt kandidatnomineringsmöte ordnas två (2) 
veckor före höstmötet i enlighet med fackavdelningarnas 
modellstadgar 5 §. Se mallen för sammankallande på s. 41 
och mallen för föredragningslistan på s. 42.

• Se dokumentmallarna: kallelse till höstmöte s. 43, föredrag-
ningslista s. 44, verksamhetsplan s. 45 och budget s. 46.

Tidpunkten för höstmötet är oktober–november.

Kuvitettu tunniste patterni 2
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.9 OKTOBER
Styrelsen sammanträder

• Beredning av höstmötet: kom ihåg verksamhetsplanen, 
budget, möteskallelser, mötesplats och tidpunkt samt 
andra praktiska frågor. 

• Beredning i förväg av vilka personer som ska väljas på 
mötet, t.ex. val av verksamhetsgranskare.  

• Möteskallelsen ska sändas ut minst två (2) veckor före 
mötet. Höstmötet sammankallas på det sätt som anges i 
Fackavdelningarnas modellstadgar 5 § och såsom höst-
mötet beslutat.

• Ett eventuellt kandidatnomineringsmöte ordnas två veckor 
före höstmötet i enlighet med Fackavdelningarnas modell-
stadgar 5 §. Se dokumentmallen för möteskallelsen på s. 41 
och dokumentmall för föredragningslistan på s. 42.

• Se dokumentmallarna: kallelse till höstmöte s. 43, föredrag-
ningslista s. 44, verksamhetsplan s. 45 och budget s. 46.

Tidpunkt för höstmötet är oktober–november. 
Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

a) Fastställande av verksamhetsplan och budget för föl-
jande kalenderår.

b) Beslut om ersättningar som betalas till styrelseledamö-
terna och funktionärerna.

c) Beslut om längden på styrelsens mandatperiod (kan 
vara 1 eller 2 år). 

d) Val av styrelsens ordförande samt övriga ordinarie sty-
relseledamöter och suppleanter.

e) Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och 
suppleanter för dem.

f) Val av representanter till den fackliga lokalorganisatio-
nens möten (FFC) och till möten inom arbetarrörelsens 
övriga samorganisationer.

g) Beslut om tillsättande av sektioner.
h) Beslut om huruvida meddelanden som gäller fackavdel-

ningens möten ska ges också på något annat sätt än 
vad som bestäms i stadgarna.

i) Behandling av ärenden som gäller intressebevakningen 
på arbetsplatserna och val av  förtroendepersoner.

j) Behandling av övriga till höstmötet framlagda ärenden.



Industrifacket  |  23

Medlemsåterbäring (utbetalning av medel)
Utbetalningen av medel sker fyra gånger om året. Medlems-
avgifterna återbetalas till fackavdelningarnas konton i janu-
ari, april, juli och oktober. Förteckningen över de medel som 
betalas ut sänds till fackavdelningens ordförande. Till fackav-
delningen återbetalas den procentandel av förbundets andel 
av medlemsavgiften som varje år fastställs av förbundets full-
mäktige.

Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.

OBS! 
Till styrelsen väljs en ordförande och minst 
4 högst 20 ordinarie ledamöter samt 5–21 
suppleanter. De som väljs till uppdragen bör 
arbeta inom Industrifackets avtalsbranscher. 
Av styrelsens ledamöter ska minst ¾ vara 
sådana medlemmar i fackavdelningen som 
står till arbetsmarknadens förfogande.
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3.10 NOVEMBER
Styrelsen sammanträder

• Beredning av höstmötet: se oktober.

Den nya styrelsens konstituerande möte
• Den nya styrelsens konstituerande möte ska hållas före 

mandatperiodens början. Vid detta möte väljer styrel-
sen en vice ordförande och en sekreterare samt övriga 
behövliga funktionärer. Vice ordförande och sekreterare 
bör vara styrelseledamöter. 

• Funktionärsanmälan ifylls genast efter att valen gjorts 
och lämnas utan dröjsmål till det egna regionkonto-
ret. Anmälan hittas på https://www.teollisuusliitto.fi/
wp-content/uploads/2018/10/180920_Ilmoitus-osas-
ton-toimihenkiloista_su_sv_net.pdf

• Anmälan till Patent- och registerstyrelsen om namnteck-
nare och andra personer som blivit valda till funktionärer 
i fackavdelningen lämnas till föreningsregistret på adres-
sen www.prh.fi/sv.

Arbetsplatsernas arbetarskyddsval ordnas varje udda årtal i 
november–december. 

Valet av förtroendeman hålls jämna årtal i november–december.

OBS! 
eTjänsten underlättar avdelningens 

verksamhet. Se anvisningarna på s. 33.
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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3.11 DECEMBER
Fackavdelningens styrelse
Den nya styrelsens konstituerande möte: se november.

• Funktionärsanmälan ifylls genast efter att valen gjorts och 
lämnas utan dröjsmål till det egna regionkontoret. Anmä-
lan hittas på https://www.teollisuusliitto.fi/wp-content/
uploads/2018/10/180920_Ilmoitus-osaston-toimihenkilo-
ista_su_sv_net.pdf

• Anmälan till Patent- och registerstyrelsen om namnteck-
nare och andra personer som blivit valda till funktionärer i 
fackavdelningen lämnas till föreningsregistret på adressen 
www.prh.fi/sv.

Arbetsplatsernas arbetarskyddsval ordnas varje udda årtal i 
november–december. 

Valet av förtroendeman hålls jämna årtal i november–december.

OBS! 
Kom ihåg att informera arbetsplatserna 

och medlemmarna om vilka personer 
som valts och beslut som fattats!

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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Anteckningar
Vad som överenskommits, vem som gör vad, informationsgången, eventuella reservationer osv.
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4. Fackavdelningens verksamhets- 
och ekonomireglemente

Detta verksamhets- och ekonomireglemente fastställer verk-
samhetssättet för fackavdelning ________________________rf 
i frågor gällande verksamhet och ekonomi. Verksamhets- och 
ekonomireglementet bör årligen godkännas vid styrelsens kon-
stituerande möte.

1. Fackavdelningens verksamhet styrs av Fackav-
delningarnas modellstadgar 2§.

Fackavdelningens syfte är att
• samla löntagarna och studerandena inom sina organise-

rings- och avtalsområden till en intressebevakningsorga-
nisation

• genom samverkan förbättra och försvara arbets- och löne-
villkor, ekonomiska, sociala och rättsliga intressen

• verka för att befrämja löntagarnas samhälleliga ställning, 
rättvisa och jämlikhet.

För att främja detta syfte ska fackavdelningen
• tillsammans med förbundet och andra fackavdelningar 

bedriva organiserings- och medlemsvärvningsverksamhet 
• förstärka fackorganisationen på både lokal och nationell 

nivå
• aktivera sina medlemmar att delta i yrkesrelaterad och 

samhällelig intressebevakning
• övervaka och följa upp att arbetsplatserna iakttar lagar 

och avtal
• befrämja och stödja förtroendemännens och arbetar-

skyddsfullmäktiges verksamhet och övervaka lokala avtal
• ordna möten, kurser och föreläsningar samt hobby- och 

fritidsverksamhet
• informera medlemmarna om verksamheten
• ge förslag till förnyelse av kollektivavtal
• inlämna förslag till förbundets fullmäktige (motioner till full-

mäktige).

För att stöda sin verksamhet kan fackavdelningen
• äga och besitta lös och fast egendom
• ta emot donationer, bidrag och testamenten
• ordna lotterier och penninginsamlingar
• bedriva näringsverksamhet som ansluter sig till förverkligan-

det av fackavdelningens syfte.

2. Fackavdelningens ansvarsfördelning i ekonomi-
ärenden

2.1 Vårmötet i mars–april
• Framläggande av bokslut och årsberättelse (verksamhets-

berättelse) för  föregående år till mötet.
• Uppläsning av revisorns eller verksamhetsgranskarens revi-

sionsberättelse.
• Beslut om fastställande av bokslut samt om beviljande av 

ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga (styrelsen).
• Se dokumentmallarna: kallelse till vårmöte s. 38, föredrag-

ningslista s. 39 och årsberättelse (verksamhetsberättelse) s. 40.

2.2 Höstmötet i oktober–november
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande 

kalenderår.
• Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och 

suppleanter för dem.
• Se dokumentmallarna: kallelse till höstmöte s. 43, föredrag-

ningslista s. 44, verksamhetsplan s. 45 och budget s. 46.

2.3 Fackavdelningens styrelse 
• Sköter fackavdelningens ärenden samt fungerar som en 

representant för avdelningen.
• Övervakar att fackavdelningens egendom sköts på ett till-

förlitligt och för avdelningen fördelaktigt sätt.
• Godkänner avtal och beviljar rätt att använda betalkort.
• Fackavdelningens namn tecknas av ordföranden, vice 

ordföranden och sekreteraren, alltid två (2) tillsammans. 
Styrelsen kan bevilja också andra rätt att teckna fackavdel-
ningens namn så att de tecknar namnet tillsammans med 
någon annan namntecknare eller någon som har beviljats 
namnteckningsrätt.

3. Ansvarsfördelningen mellan funktionärer i eko-
nomiärenden

3.1 Ordförande 
• Bereder kallelsen till styrelsemöte och ansvarar för att mötet 

löper och för att beslut verkställs.
• Ansvarar för mötesprotokollets riktighet.
• Bereder till styrelsemötet de ärenden och dokument som 

hänför sig till ekonomi som ska beslutas om.
• Undertecknar tillsammans med en annan namntecknare 

föreningens avtal och andra dokument som hänför sig till 
ekonomi (Fackavdelningarnas modellstadgar 7 §).

• Granskar föreningens alla verifikationer och förser dem med 
sina egna initialer, förutom när det gäller vice ordförandens 
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verifikationer.
• Får fatta beslut om utgifter upp till _____ euro.

3.2 Vice ordförande
• Är ställföreträdare för ordföranden. 
• Undertecknar tillsammans med en annan namntecknare 

föreningens avtal och andra dokument som hänför sig till 
ekonomi (Fackavdelningarnas modellstadgar 7 §).

• Styrelsen besluter på sitt konstituerande möte hurudan roll 
och vilka ekonomiska befogenheter  viceordförande har. 

• Granskar ordförandens verifikationer och förser dem med 
sina egna initialer.

• Får fatta beslut om utgifter upp till _____ euro. 

3.3 Sekreteraren
• Ansvarar för utarbetandet och arkiveringen av mötespro-

tokoll, verksamhetsplaner och årsberättelser.
• Undertecknar tillsammans med en annan namntecknare 

föreningens avtal och andra dokument som hänför sig till 
ekonomi (Fackavdelningarnas modellstadgar 7 §).

• Granskar vice ordförandens verifikationer och förser dem 
med sina egna initialer.

• Får fatta beslut om utgifter upp till _____ euro.

3.4 Kassören
• Kan utses till namntecknare för föreningen. 
• Bereder till styrelsemötet, i samråd med ordföranden, de 

ärenden och dokument som ska beslutas om.
• Ansvarar för arkivering av bokslutsmaterial i enlighet med 

bokföringslagen.
• Sköter en eventuell kontantkassa och de verifikationer som 

hänför sig till användningen av den.
• Ansvarar för uppgörandet av en ekonomisk kvartalsrap-

port till styrelsen.
• Ansvarar för materialet inför verksamhetsgranskningen. 
• Får fatta beslut om utgifter upp till ett belopp av _____ euro.

3.5 Andra ansvarsfrågor
• Vid styrelsens konstituerande möte fastställs  verksamhets-

principerna för styrelsen och nya funktionärer informeras om 
styrelsens arbete.

• Vid det konstituerande mötet beslutar styrelsen om andra 
eventuella ansvarsfrågor som hänför sig till ekonomin.

4. Verksamhetsplan och budget
• Verksamhetsplanen och budgeten görs alltid upp för ett 

kalenderår i sänder.
• I verksamhetsplanen definieras fackavdelningens syfte och 

visionen för den framtida verksamheten. Prioriteringarna 
inom verksamheten samt mål och åtgärder fastställs. Verk-
samhetsplanen innehåller förslag om den interna och den 
utåtriktade verksamheten, samt om informationsgivningen. 

• Budgeten görs upp parallellt med verksamhetsplanen och 
uppskattningen av utgifter ska vara realistisk.

5. Årsberättelse och bokslut
• Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår, och årsbe-

rättelsen samt bokslutet bör alltid uppgöras för föregående 
år och framläggas för vårmötet.  

• Utgående från verksamhetsplanen och budgeten gör sty-
relsen upp en årsberättelse (verksamhetsberättelse) för det 
föregående året.

• Kassören ansvarar för bokföringen, även om någon annan 
som skött den i praktiken (en revisionsbyrå, bokförare).

• Bokföringen bör motsvara budgeten och bokföringspos-
terna grunda sig på verifikationer som bestyrker konto- eller 
kassatransaktionen.

• En förteckning över föreningens fordringar, skulder och lån 
bör finnas.

• Kvitton, kontoutdrag och andra verifikationer samlas och 
förvaras i 6 år i enlighet med bokföringslagen.

• Bokslutet och dess bilagor (balansbok) ska förvaras i 10 år.
• En förteckning över föreningens egendom och inventarier 

ska ingå i bokslutet. 
• Via tjänsten Palkka.fi kan fackavdelningen utbetala arvo-

den, reseersättningar osv., och uppgifterna kan anmälas 
direkt till beskattaren.

6. Revision/verksamhetsgranskning
• För att kunna granska verksamheten bör verksamhets-

granskarna för varje år få allt bokföringsmaterial som hör 
till föreningen, liksom förteckningar över egendom, ford-
ringar, skulder och lån, de stadgeenliga mötesprotokollen, 
styrelsens mötesprotokoll samt sektionernas mötesproto-
koll, fackavdelningens modellstadgar, reglemente och avtal. 

• Verksamhetsgranskarna ger sitt utlåtande senast två (2) 
veckor före vårmötet.

7. Inkomstregistret
• De löne- och förvärvsinkomster som utbetalats efter 1.1.2019 

ska anmälas till inkomstregistret. Inkomstregistret omfat-
tar alla typer av föreningar (bl.a. allmännyttiga eller ore-
gistrerade föreningar eller stiftelser) som betalar ut löner 
eller andra förvärvsinkomster. Uppgifterna ska anmälas 
till inkomstregistret inom fem (5) kalenderdagar efter varje 
betalningstransaktion.

• Inkomster som ska anmälas till inkomstregistret är löner som 
betalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbets-
ersättningar och andra förvärvsinkomster. Även skattefria 
och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas. Till 
inkomstregistret anmäls även utbetalda dagtraktamen-
ten, måltidsersättningar och kilometerersättningar. Också 
naturaförmåner såsom telefonförmåner eller bilförmåner 
ska anmälas. Skattefria personalförmåner (såsom nätför-
mån) behöver emellertid inte anmälas till inkomstregistret.

• Ytterligare information finns på skattemyndighetens webb-
plats: www.vero.fi/sv/inkomstregistret
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8. Anvisningar för arkivering av dokument
• Styrelsen bör godkänna en modell för hur fackavdelningen 

arkiverar sitt material.
• Arbetararkivet har anvisningar för hur arkiveringen av 

olika organisationer material ska ske. Arbetararkivet 
ger handledning i alla frågor som gäller arkivmaterial:  
www.tyark.fi/takontakt/?lang=sv. Vid behov kan du även 
kontakta Industrifackets arkivarie.

9. EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
• Fackavdelningarna ska beakta förordningens bestäm-

melser i sin egen verksamhet. På grund av dataskydds-
förordningen sänds post som gäller medlemskap endast 
till fackavdelningens ordförande.

• I dataskyddsförordningen definieras medborgarnas rättig-
heter när det gäller behandlingen av personuppgifter. I och 
med denna förordning har alla EU-medborgare rätt att 
kontrollera de uppgifter som registrerats om dem och att 
få upplysningar om hur personuppgifterna har samlats in, 
hur de behandlas och till vem de lämnas ut. Dessutom har 
medborgarna rätt att rätta eventuella felaktiga uppgifter 
och att radera sina uppgifter ur register. På motsvarande 
sätt föreskrivs det i förordningen om den registeransva-
riges skyldighet att se till att de rättigheter som nämnts 
tillgodoses. Fackavdelningarna kan beställa utbildning i 
ämnet från förbundet.

  

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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5. Övriga uppgifter för  
fackavdelningens styrelse

Styrelsens möten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice 
ordförand. På det konstituerande mötet beslutar styrelsen om 
det kommande årets mötestider eller om mötena sammankallas 
av ordförand vid behov. God praxis är att på förhand komma 
överens om mötestiderna och att endast i undantagsvis avvika 
från dem.

På det konstituerande mötet väljer fackavdelningen ledamöter 
för de sektioner som höstmötet har beslutat om, och även om 
mötet inte skulle ha valt sektioner kan avdelningen utse ansvar-
spersoner för bl.a. följande uppgifter (de som utses behöver inte 
vara styrelseledamöter): 

Ungdomsansvarig/Ungdomssektion
Den ungdomsansvariga samt avdelningens ungdomssektion 
sköter fackavdelningens ungdomsverksamhet och informatio-
nen till läroanstalterna samt gör förslag i ärenden som  berör 
ungdomsverksamheten.  Målet är att fostra de unga till aktiva 
samhällspåverkande individer som förstår fackavdelningens 
betydelse. Kärnan i verksamheten är att göra saker tillsammans. 

Industrifacket ordnar egen utbildning och egna evenemang för 
de ungdomsansvariga.

Studiesekreterare/Studiesektion 
Studiesekreteraren ser till att det som fackavdelningen beslutat 
i fråga om utbildning genomförs.  Fackavdelningen kan dess-
utom utse en studiesektion, som utarbetar och genomförfack-
avdelningens utbildningsplan. 

Studiesekreteraren gör kursansökan till förbundet, sköter de 
praktiska arrangemangen kring utbildningen och ansvarar för 
marknadsföringen av kursen, likväl som marknadsföringen av 
exempelvis kurserna vid Murikka-institutet. Studiesekreteraren 
kartlägger vilka utbildningsbehov fackavdelningens styrelse och 
arbetsplatsernas förtroendepersoner har.

Det är till fördel om studiesekreteraren deltar i planeringen av 
verksamheten och gör en rapport om fackavdelningens utbild-
ning för årsberättelsen. Det lönar sig även att samarbeta med 
de övriga fackavdelningarnas studiesekreterare.

Industrifacket ordnar årligen ett seminarium för studiesekrete-
rare samt två kurser som gäller skötseln av uppdraget.

Person som ansvarar för internationella ärenden/Internatio-
nell verksamhet
Den som ansvarar för internationella ärenden fungerar som en 
länk mellan fackavdelningen och den internationella verksam-
heten. Ansvarspersonerna utbildas i Murikka samt på speciellt 
för dem inriktade  kurser i internationalism. 

Person som ansvarar för kvinnofrågor/Kvinno- och jäm-
ställdhetsverksamhet
Målet med kvinno- och jämställdhetsverksamheten är att stärka 
de kvinnliga medlemmarnas ställning på arbetsplatserna och 
i fackavdelningen. Uppgiften inbegriper deltagande i arbets-
platskampanjer och samhällspåverkan. Industrifacket ordnar 
årligen ett seminarium för kvinnor ”Naisten seminaari” samt 
utbildning riktad till kvinnliga medlemmar. 

Person som ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet/Kul-
tur- och fritidsverksamhet
Den som ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten plane-
rar och genomför kultur- och fritidsverksamhet enligt med-
lemmarnas behov och önskemål samt samarbete med andra 
kulturorganisationer. Industrifackets kulturseminarium ”Kulttuu-
riviikonloppu” ordnas årligen i Murikka.

Person som ansvarar för pensionärsverksamhet/Pensionärs-
verksamhet
Den som ansvarar för pensionärsverksamheten planerar och 
genomför verksamhet för de medlemmar som gått i pension.

Regionalt samarbete
Det lönar sig för fackavdelningen att samarbeta med de 
övriga fackavdelningarna i regionen. Till exempel anordnande 
av gemensamma kurser är ett bra och naturligt sätt att sam-
arbeta. 

Motioner till Industrifackets fullmäktige
Förslag till ärenden som ska behandlas vid fullmäktiges möte 
ska lämnas in till förbundets styrelse minst två (2) månader före 
mötet. Förslagen ska göras på en blankett som finns på adres-
sen www.teollisuusliitto.fi/sv/material/motioner-till-fullmaktige.

Förnyande av kollektivavtal
Fackavdelningarna ska bereda förslag till ändringar av kol-
lektivavtalen. Det lönar sig för fackavdelningen att göra 
anteckningar om frågor som gäller kollektivavtal vartefter de 
aktualiseras på arbetsplatserna. Förbundet begär in förslag 
på förnyelse av kollektivavtalen av fackavdelningarna innan 
avtalsförhandlingarna inleds. 
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6. Riktlinjer för verkstadsklubben

Målet är att främja arbetsplatsernas organisering och att 
arbetsplatserna har tillräckliga resurser för lokal intressebe-
vakning. Verkstadsklubbarna har en viktig roll i synnerhet i 
fackavdelningar som omfattar flera arbetsplatser eller verk-
samhetsställen.

Verkstadsklubbens uppgifter
Fackavdelningen kan grunda oregistrerade verkstadsklubbar 
på arbetsplatserna inom sitt verksamhetsområde. Rekommen-
dationen är att en verkstadsklubb grundas på alla arbetsplat-
ser  med minst 20 medlemmar. En verkstadsklubb kan även 
grundas på en mindre arbetsplats. Verkstadsklubben är en 
oregistrerad underavdelning till fackavdelningen och lyder 
under avdelningens styrelse. 

De medlemmar i Industrifackets fackavdelningar som arbetar 
på arbetsplatsen hör till verkstadsklubben. 

Verkstadsklubben väljer i slutet av året en verkstadsstyrelse för 
ett år i taget. Till styrelsen hör huvudförtroendemannen, vice 

huvudförtroendemannen och arbetarskyddsfullmäktigen, som 
bör vara medlemmar i en av Industrifackets fackavdelningar, 
samt ett tillräckligt antal andra medlemmar. 

Verkstadskommittén företräder fackavdelningen och förbun-
det på arbetsplatsen.

Verkstadsstyrelsen ska bland annat
• Främja organisering och medlemsförankring på arbets-

platsen.
• Informera och ge förslag till fackavdelningens styrelse 

om frågor som gäller arbetsplatsen. 
• Arrangera utbildnings- och informationsverksamhet.
• Ansvara för verkstadsklubbens verksamhet och rappor-

tera till fackavdelningen.
• Ansvara för verkstadsklubbens ekonomi och rapportera 

till fackavdelningen på det sätt som avdelningen har 
bestämt.

• Övervaka att avtal och lagar följs på arbetsplatsen. 
• Följa utvecklingen av löner och arbetsförhållanden på 

arbetsplatsen.

7. Anvisningar för  
verksamhetsgranskning

En förening ska ha verksamhetsgranskare, om den inte har 
revisorer. Om det endast väljs en verksamhetsgranskare, ska 
det dessutom utses en suppleant och på denne ska bestäm-
melserna om verksamhetsgranskare tillämpas.

Verksamhetsgranskaren ska vara en fysisk person. Han eller 
hon ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap som med 
hänsyn till föreningens verksamhet behövs för uppgiften. Verk-
samhetsgranskaren får inte vara omyndig, försatt i konkurs eller 
ha begränsad handlingsbehörighet. Verksamhetsgranskaren 
ska vara oberoende vid utförandet av verksamhetsgranskning.

Om det inte har valts någon verksamhetsgranskare i enlighet 
med denna lag eller föreningens stadgar, ska regionförvalt-
ningsverket på anmälan förordna en verksamhetsgranskare 
med iakttagande på motsvarande sätt av det som i 2 kap. 8 
§ 3 och 4 mom. i revisionslagen föreskrivs om förordnande av 
revisor. (18.9.2015/1210)

Verksamhetsgranskaren ska granska föreningens ekonomi och 
förvaltning i den omfattning som föreningens verksamhet för-
utsätter och lämna en skriftlig verksamhetsgranskningsbe-
rättelse till det föreningsmöte som beslutar om bokslutet. Om 
det vid granskningen framkommer att föreningen har orsakats 
skada eller att det har brutits mot denna lag eller föreningens 
stadgar, ska det nämnas i granskningsberättelsen.

I fråga om föreningsstyrelsens skyldigheter att bistå verksam-
hetsgranskarna och i fråga om verksamhetsgranskarnas tyst-
nadsplikt och närvaro vid möten tillämpas bestämmelserna 
om revisor i 3 kap. 9 och 10 § samt 4 kap. 8 § i revisionslagen. 
(18.9.2015/1210)
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8. Revisorer

När ska det utses en auktoriserad revisor för fackavdelningen/
föreningen?

Det ska utses en GRM- eller CGR-revisor för en förening (stor 
förening) om minst två av följande gränsvärden har nåtts under 
den avslutade och den föregående räkenskapsperioden:

• balansomsättningen överstiger 100 000 euro
• omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 

200 000 euro
• antalet anställda överstiger i medeltal tre.

Fackavdelningens intäkter omfattar återbetalningar av med-
lemsavgifter och avkastningen från placeringar. Allmänna 
understöd som föreningen har fått räknas inte till de totala 
intäkterna.

Om gränserna i fråga inte överskrids (liten förening), räcker 
det med att en eller flera verksamhetsgranskare för fören-
ingen utses.

9. Bra att veta – hjälp för  
fackavdelningarnas verksamhet

9.1 Utbildning
De kurser i arbetslivsfärdigheter och föreningskunskap som ordnas 
på Murikka-institutet omfattas av lagen om studieledighet och 
är avsedda för alla medlemmar som står till arbetsmarknadens 
förfogande. Kom överens med arbetsgivaren om deltagandet i 
en kurs.

Även arbetslösa får delta i kurserna i arbetslivsfärdigheter och 
föreningskunskap. Kontrollera din rätt till arbetslöshetsförmån hos 
TE-byrån före kursen och berätta att du får kallas i arbete medan 
kursen pågår. Om du inte har rätt till arbetslöshetsförmån medan 
du deltar i kursen kan förbundet betala kursstöd. I frågor som gäl-
ler arbetslöshetsförmåner lönar det sig att kontakta Industrins 
arbetslöshetskassa, tfn 020 690 455.

Kursansökan görs på en kursansökningsblankett, som finns på 
förbundets webbplats www.teollisuusliitto.fi/sv/delta/utbilda-dig. 
Blanketten kan även begäras av arbetsplatsens eller fackavdel-
ningens förtroendepersoner. Skicka in kursansökan per e-post 
koulutus@teollisuusliitto.fi eller per post till utbildningsenheten. 
En kursinbjudan sänds per e-post till de studerande som blivit 
antagna. 

Utbildningen med helpension är gratis för medlemmar. Till de stu-
derande som antagits till en kurs betalar förbundet som skattefritt 
stöd en kursdagpenning och ett kursstipendium som ska ersätta 
inkomstbortfallet. Resekostnaderna ersätts enligt det förmånli-
gaste färdsättet. 

Fackavdelningarna kan beställa kurser som är skräddarsydda för 
avdelningens behov. Kurserna ska ordnas i den egna regionen eller 
vid något av förbundets utbildningsställen. Det är möjligt att ordna 
även fritidsverksamhet i anslutning till utbildningen. Förbundet del-
tar i kostnaderna för lokaler och måltider, och om en kurs ordnas 
i samarbete med en annan avdelning stöds även resekostnader. 

Förbundets semestermål står också till förfogande för fackav-
delningarna och en del av dem är lämpliga även för möten. 
Semestermålen är Ängesholm i Ekenäs, Tuunaantupa- och Pank-
kotupa-stugorna i Punkaharju, Metallstranden i Lovisa och Metal-
likero i Pyhä.

9.2 eTjänst för fackavdelningarna
Industrifackets medlemskapsenhet upprätthåller ett medlemsre-
gister, så fackavdelningen behöver inte ha egna register. 

Fackavdelningens ordförande, kassör och medlemsvårdare 
har åtkomst till fackavdelningens eTjänst. Användarrättighe-
terna träder i kraft när anmälan om funktionärer har inlämnats 
till regionkontoret och uppgifterna har registrerats. I eTjänsten 
kan avdelningarna kontrollera sina medlemmars kontaktuppgifter 
och uppgifter om medlemsavgifter samt göra olika utskrifter, t.ex. 
medlemslistor, adressetiketter och listor över bemärkelsedagar.

Det är viktigt att alla uppgifter i registret är uppdaterade och att 
se  till att medlemskapet hålls i kraft även i samband med för-
ändringar i arbetslivet.
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Exempel på sådana förändringar är när en person
• flyttar över till ett annat fackförbund/en annan arbetslös-

hetskassa
• byter arbetsgivare 
• byter fackavdelning
• blir företagare
• övergår från arbetsgivarinkassering till att bli självbeta-

lande medlem eller tvärtom
• går i pension
• flyttar till en annan ort eller utomlands
• temporärt eller permanent är utanför arbetslivet (t ex 

gör militärtjänstgöring, är föräldra- eller sjukledig)

SMStjänst: fackavdelningen har möjlighet att sända SMS till 
sina medlemmar via eTjänsten. Förbundet fakturerar fackav-
delningen en gång i halvåret för de SMS som de sänt. 

Nya medlemmar
Fackavdelningen kan hämta uppgifterna om nya medlemmar 
ur eTjänsten och godkänna dem som medlemmar på följande 
styrelsemöte. Avdelningarna bör fundera på hur nya medlem-
mar eller studerandemedlemmar tas emot. Personlig kontakt 
är alltid ett bra sätt, eftersom en ny medlem då känner sig 
välkommen med i verksamheten. Även studerandemedlem-
mar bör uppmärksammas. 

Nya medlemmar får ett textmeddelande med en välkomst-
hälsning från Industrifacket när deras uppgifter har registrerats 
i systemet och ett brev innehållande medlemskort ungefär en 
vecka efter att de har anslutit sig.

9.3 E-tjänsten för alla medlemmar

Adressändringar
När en medlem flyttar ska hen själv göra en officiell adress-
ändring. Då uppdateras adressen även i förbundets med-
lemsregister. En adressändring kan göras på en blankett som 
fås från posten eller magistraten, eller på adressen www.posti.
fi/flyttanmalan.

Genom att logga in med personliga nätbankskoder kan varje 
medlem enkelt uppdatera ett nytt telefonnummer eller en 
e-postadress i E-tjänsten. Det är bra att kontrollera att även 
uppgifterna om arbetsplats och verksamhetsställe samt bank-
kontonumret är rätt. Medlemsärenden kan även skötas via 
fackavdelningens kassör eller medlemsvårdare. 

Medlemskapsenheten och regionkontoren hjälper i ären-
den som gäller medlemskap. Telefonnumret till Industrifack-
ets medlemstjänst är 020 690 446. Det går också att skicka 
e-post till medlemstjänsten. Adressen är jasenpalvelu@teol-
lisuusliitto.fi.

9.4 Förtroendevaldas e-tjänst
Personer med förtroendeuppdrag i fackavdelningarna samt 
förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige har tillträde till 
Förtroendevaldas e-tjänst. Extranet fungerar som material-
bank för meddelanden och material som förbundet sänt ut. 
Inloggningen sker med personliga nätbankskoder.

9.5 Webbplatsen Yhdistysavain står till  
fackavdelningarnas tjänst
Industrifackets fackavdelningar har möjlighet att få tillgång 
till webbplatspaketet Yhdistysavain till ett överenskommet 
rabatterat pris. Det finns fyra olika stora paket. 

Det finns möjlighet att använda förbundets färdiga gräns-
snitt för avdelningens webbplats. Adressen för de nya sid-
orna avslutas med teollisuusliitto.net, så det är ännu lättare 
än tidigare att känna igen fackavdelningen som en avdelning 
inom Industrifacket. 

Ytterligare information: www.teollisuusliitto.fi/sv/material/
material-for-fackavdelningar/yhdistysavain

9.6 Fackavdelningens meddelanden på Indus-
trifackets webbplats
På förbundets webbplats kan fackavdelningen informera om 
sina möten och andra arrangemang. Avdelningens medde-
landen kan lämnas in på adressen www.teollisuusliitto.fi/sv/
delta/fackavdelningarnas-verksamhet.

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali

Kuvitettu tunniste patterni 2 /
Horisontaali
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10. Ändring av fackavdelningens 
namn

Namnet på en fackavdelning kan innehålla en benämning av 
avtalsbranschen eller ordet Industrifacket eller industriarbetare. 
Dessutom bör namnet alltid innehålla antingen namnet på områ-
det eller orten. 

Fackavdelningens namn ska skrivas så att det första och andra 
ordet skrivs med stor begynnelsebokstav och ordet fackavdel-
ning med liten begynnelsebokstav. Några exempel: Teollisuusliiton 
Hirvaskankaan ammattiosasto eller Hirvaskankaan Teollisuusty-
öväen ammattiosasto eller Hirvaskankaan Teollisuustyöntekijät 
eller Teollisuusliiton Hirvaskankaan autotyöntekijät. 

Fackavdelningens namn får inte innehålla förbundets officiella 
namn i dess grundform (Industrifacket), såsom exempelvis Teol-
lisuusliitto Hirvaskangas. Om en fackavdelning ändrar sitt namn 
får det nya namnet inte innehålla någon hänvisning till förbundets 
tidigare namn eller namnförkortningar (Metallarbetarförbundet, 
Industrifacket TEAM och Träfacket), eller det ordningsnummer 
som getts av förbundet.

Anvisningar om förfarandet
1. Fackavdelningens styrelse beslutar om de namnförslag 

som avdelningen vill att Industrifackets styrelse ska god-
känna. 

2. Fackavdelningens styrelse gör sedan en fritt formulerad 
ansökan om ändring av fackavdelningens namn till för-
bundets styrelse, som skickas till Industrifackets organi-
sationsenhet.

3. Organisationsenheten granskar namnförslagen och 
överlämnar ärendet för behandling i förbundets sty-
relse.

4. Förbundets styrelse godkänner eller förkastar fackav-
delningens namnförslag och meddelar beslutet skriftli-
gen till fackavdelningen.

5. Fackavdelningens styrelse sammankallar ett allmänt 
fackavdelningsmöte. I möteskallelsen bör nämnas att 
en ändring av Fackavdelningens modellstadgar 1 § 
kommer att behandlas.

6. Fackavdelningens möte godkänner eller förkastar med 
2/3 majoritet förslaget till namn för fackavdelningen.

7. Fackavdelningen gör en anmälan om ändring av stad-
garna till Patent- och registerstyrelsen.  Anmälan kan 
göras elektroniskt eller med en blankett som finns på 
PRS:s webbplats www.prh.fi/sv. Det sätt som namnet 
skrivs på  bör följa det namnförslag som förbundets 
styrelse godkänt.

8. Fackavdelningen betalar avgiften för registrering av 
namnändringen.

11. Upplösning av en fackavdelning
Beslut om att avsluta en fackavdelning beror i allmänhet på 
följande orsaker:

• Fackavdelningen klarar inte längre av att utföra sin 
grundläggande uppgift.

• Fackavdelningens medlemmar har blivit arbetslösa och/
eller flyttat över till andra branscher. 

• Fackavdelningens verksamhet har upphört och det kan 
inte väljas funktionärer.

• Två eller flera fackavdelningar går samman.

Fackavdelningens modellstadgar 7§ anger allmänna bestäm-
melser om hur en fackavdelning kan upplösas. Om avsikten 
är att upplösa fackavdelningen bör i första hand det egna 
regionkontoret kontaktas i ärendet. Regionkontoret hjälper 
till under hela processen. 

Beslutet om upplösning av fackavdelningen ska behandlas vid 
två (2) allmänna fackavdelningsmöten, som bör hållas med 
minst två (2) veckors mellanrum. Om mötet röstar om upplös-
ningen, godkänns förslaget om upplösning, om det vid det 
senare mötet omfattas av minst 3/4 av de vid omröstningen 
avgivna rösterna.

Fackavdelningens medlemmar kallas till möte om avdelning-
ens upplösning minst två (2) veckor före mötet. I kallelsen ska 
nämnas att mötet behandlar avdelningens upplösning. Då en 
fackavdelning upplöses ska dess dokument och övriga egen-
dom överlåtas till förbundet. Om avdelningen vid mötet beslu-
ter att överlåta sin egendom till en annan fackavdelning, som 
fortsätter dess verksamhet, fattar förbundets styrelse beslut 
om vidare åtgärder.
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12. Hjälp på nätet

Industrifacket 
www.teollisuusliitto.fi/sv

Blanketter
www.teollisuusliitto.fi/sv/material/

Svenskspråkig kursverksamhet
www.teollisuusliitto.fi/sv/delta/handelsekalender/
svenska-kurser/

Förbundets medlemsförmåner 
www.teollisuusliitto.fi/sv/medlemskap/medlemsformaner/

Avdelningarnas meddelanden
www.teollisuusliitto.fi/sv/delta/ 
fackavdelningarnas-verksamhet

Industrins arbetslöshetskassa
www.teollisuuskassa.fi/sv

Murikka-institutet 
www.murikka-opisto.fi

FFC Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
www.sak.fi/sv

Föreningslagen, bokföringslagen 
www.finlex.fi

Patent- och registerstyrelsen 
www.prh.fi/sv

Inkomstregistret 
www.vero.fi/sv/inkomstregistret
Palkka.fi

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT 
pht.fi

Hyvinvointilomat 
hyvinvointilomat.fi

Työttömien tukiyhdistys TATSI ry 
tatsi.org

13. Kontaktuppgifter
Industrifacket rf   www.teollisuusliitto.fi/sv/forbundet/kontaktuppgifter/
Hagnäskajen 1 A
PB 107, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 001 (växeln)

Regionkontoren

Helsingfors och Nylands regionkontor
Stationsvägen 4–10
01300 Vanda

Egentliga Finlands regionkontor 
Slottsgatan 50, 2 vån.
20100 Åbo

Satakuntas regionkontor 
Isolinnankatu 24, 2 vån.
28100 Björneborg

Tavastlands regionkontor 
Kasarmikatu 7 B, 2 vån.
13100 Tavastehus

Birkalands regionkontor 
Rautatienkatu 10, 7 vån.
33100 Tammerfors

Sydöstra Finlands regionkontor 
Matkakuja 6, 2 vån.
48600 Kotka

Savolax-Karelens regionkontor
Kauppakatu 48, 2 vån.
78200 Varkaus

Mellersta Finlands regionkontor
Kauppakatu 18 B 19
40100 Jyväskylä

Vasas regionkontor
Vasaesplanaden 15 B 28
65100 Vasa

Uleåborgs regionkontor 
Mäkelininkatu 31, 4 vån.
90100 Uleåborg

Lapplands regionkontor 
Länsiranta 7 B 13
95400 Torneå
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BILAGA 1

Kallelse till fackavdelningens vårmöte

Fackavdelningens namn:

Plats:

Datum och klockslag:

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden:
• Framläggande av bokslut och årsberättelse för föregående kalenderår
• Uppläsning av revisorns eller verksamhetsgranskarens granskningsberättelse
• Beslut om fastställande av bokslutet samt om beviljande av ansvarsfrihet för 

de redovisningsskyldiga
• Beslut om ett eventuellt kandidatnomineringsmöte före höstmötet
• Behandling av övriga till vårmötet framlagda ärenden.

 

Välkommen på vårmöte!

Sammankallarens namn:
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BILAGA 2

Föredragningslista  ____/____20____

Fackavdelningens vårmöte

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

1. Mötets öppnande
a)  styrelsens ordförande öppnar mötet

2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
a)  möteskallelsen uppläses (mötet bör sammankallas senast 2 veckor före 

mötet)
b)  konstateras på mötet närvarande fackavdelningens medlemmar och övri-

ga personer
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av mötesfunktionärer

4.1 Ordförande
4.2 Sekreterare
4.3 Protokolljusterare (2 st)
4.4 Rösträknare (vid behov)

5. Anmälningsärenden
6. Presentation av bokslut och årsberättelse (verksamhetsberättelse) för  föregåen-

de kalenderår
7. Uppläsning av revisorns eller verksamhetsgranskarens granskningsberättelse
8. Beslut om fastställande av bokslutet samt om beviljande av ansvarsfrihet för de 

redovisningsskyldiga
9. Beslut om eventuellt kandidatnomineringsmöte (före höstmötet)
10. Behandling av övriga till vårmötet framlagda ärenden 
11. Mötets avslutande
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BILAGA 3

Årsberättelse (verksamhetsberättelse) ____/____20____

Fackavdelning: 

Årsberättelse för år

En redogörelse över vad som fackavdelningen genomfört under verksamhetsåret; tid 
och plats, deltagarantal, statistik, resultat osv. En väl uppgjord verksamhetsplan och mö-
tesprotokoll är grunden för och underlättar utarbetandet av årsberättelsen.

Allmänt: Syftet med fackavdelningens verksamhet samt sådant som genomförts och 
som påverkar medlemmarnas liv (arbetsplatser, medlemsantal, medlemskategorier, 
sysselsättningsläget, organisering, organisationsgrad, viktiga evenemang, de sociala 
utsikterna osv.)

Fokusområden i verksamheten: Hur prioriteringarna och fackavdelningens mål samt 
åtgärder har utfallit. 

Fackavdelningens interna verksamhet
• Allmänna möten (vår- och höstmötet), samt ett eventuellt kandidatnomine-

ringsmöte 
• Styrelse möten, utvärdering av verksamheten och förvaltningens verksamhet
• Kartläggningar av fackavdelningen och arbetsplatser, organisering, värvning 

av medlemmar och förbättring av organiseringsgraden
• Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet
• Intressebevakning och lokala avtal
• Verkstadsklubbarnas verksamhet
• Sektionernas verksamhet

 - Ungdomsverksamheten
 - Utbildningsverksamheten/studiesekreteraren
 - Den internationella verksamheten
 - Kvinno- och jämställdhetsverksamheten
 - Kultur- och fritidsverksamheten 
 - Medlemsevenemang

Fackavdelningarnas utåtriktade verksamhet
• Evenemang som arrangeras av Industrifacket
• Samarbetet mellan fackavdelningar och gemensamma utbildningar
• Verksamhet med andra samarbetspartner
• Samhällspåverkan och ökad synlighet

Informationsverksamhet
• Informationen till medlemmarna, tillvägagångssätt och kanaler
• Sammanställningen och distributionen av evenemangskalendern
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BILAGA 4

Fackavdelningens kandidatnomineringsmöte

Fackavdelningens namn:

Vårmötet ___/___20____ har beslutat hålla kandidatnomineringsmöte.

Plats:

Datum och klockslag:

Vid mötet behandlas nominering av kandidater till personval som görs på höstmötet.
• Nominering av kandidater för posterna som styrelsens ordförande och sty-

relsens ordinarie ledamöter samt suppleanter (ordförande samt minst 4 och 
högst 20 ordinarie ledamöter och samma antal suppleanter). 

Sammankallarens namn: 
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BILAGA 5

Föredragningslista  ____/____20____

Fackavdelningens kandidatnomineringsmöte 
Om vårmötet beslutat hålla kandidatnomineringsmöte

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats 

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av mötesfunktionärer

4.1 Ordförande
4.2 Sekreterare
4.3 Protokolljusterare (2 st)
4.4 Rösträknare (vid behov)

5. Förslag på längden på styrelsens mandatperiod (1–2 år) samt antalet ordinarie 
styrelseledamöter och suppleanter som väljs på höstmötet

6. Nominering av kandidater för posterna som styrelsens ordförande och ordina-
rie styrelseledamöter samt suppleanter (ordförande samt minst 4 och högst 20 
ordinarie ledamöter och samma antal suppleanter). Av styrelsens ledamöter ska 
minst 3/4 vara sådana medlemmar i fackavdelningen som står till arbetsmarkna-
dens förfogande.

7. Nominering av kandidater till eventuella övriga personval
8. Behandling av övriga framlagda ärenden 
9. Mötets avslutande
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BILAGA 6

Kallelse till fackavdelningens höstmöte

Fackavdelningens namn:

Plats:

Datum och klockslag:

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden:
• Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår
• Val av styrelsens ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt 

suppleanter (ordförande samt minst 4 samt högst 20 ordinarie ledamöter och 
samma antal suppleanter)

• Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och suppleanter för dem
• Beslut om deltagande i möten med hjälp av en dataförbindelse eller något 

annat tekniskt hjälpmedel
• Behandling av övriga höstmötesärenden och ärenden som framlagts för 

höstmötet

Välkommen på höstmöte!

Nominering av kandidater för posterna som styrelsens ordförande och ordinarie styrelse-
ledamöter samt suppleanter (ordförande samt minst 4 samt högst 20 ordinarie ledamö-
ter och samma antal suppleanter). Av styrelsens ledamöter ska minst 3/4 vara sådana 
medlemmar i fackavdelningen som står till arbetsmarknadens förfogande.

Sammankallarens namn: 
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BILAGA 7

Föredragningslista  ____/____20____

Fackavdelningens höstmöte

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av mötesfunktionärer

4.1 Ordförande
4.2 Sekreterare
4.3 Protokolljusterare (2 st)
4.4 Rösträknare (vid behov)

5. Anmälningsärenden
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår

a)  verkstadsklubbarnas verksamhet och bidrag
b)  sektionernas verksamhet och bidrag

7. Beslut om ersättningar som betalas till styrelseledamöterna och funktionärerna
8. Beslut om längden på styrelsens mandatperiod (1 eller 2 år) samt antalet ordina-

rie styrelseledamöter och suppleanter 
9. Val av styrelsens ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt supp-

leanter (ordförande samt minst 4 högst 20 ordinarie ledamöter och samma antal 
suppleanter). Av styrelsens ledamöter ska minst 3/4 vara sådana medlemmar i 
fackavdelningen som står till arbetsmarknadens förfogande.

10. Val av en eller två revisorer/verksamhetsgranskare och suppleanter för dem
11. Val av representanter till den fackliga lokalorganisationens möten (FFC) och till 

möten inom arbetarrörelsens övriga samorganisationer
12. Beslut om tillsättande av sektioner som lyder under fackavdelningens styrelse
13. Beslut om huruvida meddelanden som gäller fackavdelningens möten ska ges 

också på något annat sätt än vad som bestäms i stadgarna
14. Beslut om deltagande i möten med hjälp av en dataförbindelse eller något annat 

tekniskt hjälpmedel
15. Behandling av ärenden som gäller intressebevakningen på arbetsplatserna och 

val av förtroendepersoner
16. Behandling av övriga till höstmötet framlagda ärenden 
17. Mötets avslutande
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BILAGA 8

Verksamhetsplan  ____/____20____

Fackavdelning: 

Verksamhetsplan för år

Allmänt: Syftet med fackavdelningens verksamhet och visionen för den framtida verk-
samhet som påverkar medlemmarnas liv (arbetsplatser, medlemsantal, medlemskatego-
rier, sysselsättningsläget, organisering, organisationsgrad, viktiga evenemang, de socia-
la utsikterna osv.).

Fokusområden i verksamheten: Industrifackets fokusområden samt fackavdelningens 
mål och åtgärder under det kommande året.

Fackavdelningens interna verksamhet
• Allmänna möten (vår- och höstmötet)
• Styrelse möten, planering av verksamheten och förvaltningens verksamhet
• Kartläggningar av fackavdelningen och arbetsplatser, organisering, värvning 

av medlemmar, värvning av studerandemedlemmar och förbättring av orga-
niseringsgraden

• Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet
• Intressebevakning och lokala avtal
• Verkstadsklubbarnas verksamhet
• Sektionernas verksamhet

 - Ungdomsverksamheten
 - Utbildningsverksamheten/studiesekreteraren
 - Den internationella verksamheten
 - Kvinno- och jämställdhetsverksamheten
 - Kultur- och fritidsverksamheten 
 - Medlemsevenemang

Fackavdelningens utåtriktade verksamhet
• Evenemang som arrangeras av Industrifacket
• Samarbetet mellan fackavdelningar och gemensamma utbildningar
• Verksamhet med andra samarbetspartner
• Samhällspåverkan och ökad synlighet

Informationsverksamhet
• Informationen till medlemmarna, tillvägagångssätt och kanaler
• Sammanställningen och distributionen av evenemangskalendern
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BILAGA 9

Budget  ____/____20____

Fackavdelning: 

Kontaktuppgifter:

Budget för år

Fackavdelningens ekonomi ska planeras och följas upp i olika skeden under verksamhets-
året.Det är god praxis att göra upp en så noggrann budget och verksamhetsplan som möjligt 
och att följa upp ekonomin på styrelsemötena.

Fackavdelningarna omfattas av bokföringslagen och -förordningarna. En fackavdelning är 
alltid bokföringsskyldig, räkenskapsperioden är 12 månader (ett kalenderår) och avdelning-
ens inkomster och utgifter ska framgå ur bokföringen.

Fackavdelningen är skyldig att uppgöra bokslut och årsberättelse (verksamhetsberättelse) 
för varje år, och det är styrelsen som ansvarar för dem. För varje räkenskapsperiod ska det 
göras revision och en revisions- samt verksamhetsgranskningsberättelse, som fogas till bok-
slutet och behandlas på vårmötet.

Inkomster: Återbetalningar av medlemsavgifter och andra inkomster / Utgifter: Uppskatt-
ning av utgifterna

VERKSAMHET INKOMSTER UTGIFTER

Inkomster från medlemsavgifter

Allmänna möten (vår- och höstmötet, eventuellt kandidatnomineringsmöte)

Styrelse möten, planering av verksamheten, förvaltningens verksamhet

Kartläggningar av fackavdelningen och arbetsplatser, organisering, vär-
vning av medlemmar, värvning av studerandemedlemmar och förbätt-
ring av organiseringsgraden

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges verksamhet

Intressebevakning och lokala avtal

Verkstadsklubbarnas verksamhet

Ungdomsverksamheten

Utbildningsverksamheten / studiesekreteraren

Den internationella verksamheten

Kvinno- och jämställdhetsverksamheten

Kultur- och fritidsverksamheten

Medlemsevenemang

Evenemang som arrangeras av Industrifacket

Verksamhet med andra samarbetspartner

Samarbete och gemensam utbildning med andra fackavdelningar

Informationen till medlemmarna, tillvägagångssätt och kanaler

Sammanställningen och distributionen av evenemangskalendern

Övrig verksamhet

TOTALT +-0 +-0
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BILAGA 10

Kallelse till möte för fackavdelningens styrelse

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

På mötet behandlas bland annat
• läget på arbetsplatserna
• förtroendepersonernas ärenden
• fackavdelningens ekonomiska ärenden
• nya medlemmar 
• höst-/vårmötet, ärenden som bör beredas
• höst-/vårmötet, verkställandet av ärenden som godkänts
• övriga styrelseärenden

Välkommen på möte!

Sammankallarens namn, datum och plats
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BILAGA 11

Föredragningslista  ____/____20____

Fackavdelningsstyrelsens konstituerande möte 

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Beslut om hur protokollet ska justeras
5. Konstituering av fackavdelningens styrelse

Val av fackavdelningens:
a)  Vice ordförande (bör vara styrelseledamot)
b)  Sekreterare (bör vara styrelseledamot)
c)  Kassör
d)  Korrespondent
e)  Medlemsvårdare
f)  Sektioner och/eller personer med ansvar för dem:

 - Ungdomsansvarig / Ungdomssektion
 - Studiesekreterare / Studiesektion
 - Person som ansvarar för internationella ärenden/Internationell verksamhet
 - Person som ansvarar för kvinnofrågor / Kvinno- och jämställdhetsverksamhet
 - Person som ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet / sektion
 - Andra eventuella personval

6. Fackavdelningens styrelsemöten
a)  Fastställande av mandatperioden, som inleds ___/___20____
b)  Mötestider och -platser för styrelsens möten
c)  Det sätt på vilket styrelsen sammankallas
d)  Beslut om hur styrelsens protokoll ska justeras
e)  Beslut om vilka andra, utöver styrelsens ordinarie ledamöter, som ska kallas till 

möten 
7. Beslut om beviljande av namnteckningsrätt för fackavdelningen (enligt Fackavdelningar-

nas modellstadgar 7 § punkt 1.)
8. Beslut om beviljande av dispositionsrätt till fackavdelningens bankkonton (rekommenda-

tionen är att minst två personer beviljas dispositionsrätt)
9. Behandling av uppgifter angående verksamhetsplanen
10. Beslut om fackavdelningens verksamhets- och ekonomireglemente
11. Konstaterande av höstmötets beslut angående deltagande i fackavdelningens möten 

med hjälp av en dataförbindelse eller något annat tekniskt hjälpmedel, och vid behov 
utarbetande av anvisningar för deltagandet

12. Övriga ärenden som framläggs
13. Mötets avslutande
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BILAGA 12

Föredragningslista  Föredragningslista nr  ____/20____

     ____/____20____

Fackavdelningens styrelsemöte

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

Närvarande:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Anmälningsärenden och inkomna brev
6. Läget på arbetsplatserna, lokala avtal och kartläggning av arbetsplatser  

(organisering)
7. Förtroendepersonernas ärenden
8. Kurser för förtroendepersoner
9. Fackavdelningens ekonomiska ärenden, nya medlemmar
10. Beslutsärenden

a)  Beredning av höst-/vårmötet
b)  Verkställandet av ärenden som godkänts av höst-/vårmötet
c)  Andra beslutsärenden

11. Övriga ärenden som framläggs
12. Mötets avslutande
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BILAGA 13

Protokoll   Protokoll nr  ____/20____

    ____/____20____

Fackavdelnings styrelsemöte

Fackavdelningens namn:

Datum, klockslag och plats:

Närvarande:

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet kl.

2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Konstaterades att möteskallelsen sänts ut (datum) och antalet deltagare/stadgarna

3. Godkännande av föredragningslistan
Tillägg… Godkändes med vissa tillägg/ändringar…

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Ordförande gick igenom protokollet… godkändes

5. Anmälningsärenden och inkomna brev
Exempelvis: Konstaterande av tidigare och kommande ärenden, och ifall åtgärder krävs 
fattas beslut om detta som separat punkt på agendan

6. Läget på arbetsplatserna, lokala avtal och kartläggning av arbetsplatser (organi-
sering) Behandling av aktuella frågor och beslut om fortsatta åtgärder

7. Förtroendepersonernas ärenden
Exempelvis: Huvudförtroendemannen berättar om det aktuella läget i företaget

8. Kurser för förtroendepersoner
Exempelvis: Presentation av aktuella svenskspråkiga kurser 

9. Fackavdelningens ekonomiska ärenden, nya medlemmar
Exempelvis: Kassören presenterar det ekonomiska läget, godkännande av nya  
medlemmar osv.

10. Beslutsärenden
a)  Beredning av höst-/vårmötet. Överenskommelse om arbetsfördelningen, 

dvs. vem som gör vad och när, antecknas som beslut
b)  Verkställandet av ärenden som godkänts av höst-/vårmötet. Överenskom-

melse om arbetsfördelningen och frågor som gäller verkställandet, anteck-
nas som beslut

c)  Andra beslutsärenden
11. Övriga ärenden som framläggs

Diskussion om övriga ärenden som framlagts och vid behov sätts de till fortsatt bered-
ning, inga beslut fattas 

12. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl.
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BILAGA 14

Konditionsgranskning av fackavdelningen

Fackavdelningens modellstadgar 2 § 

Fackavdelningens syfte är att samla löntagarna och studerandena inom sina 
organiserings- och avtalsområden till en intressebevakningsorganisation. Genom 
medlemmarnas samverkan förbättrar och försvarar fackavdelningen arbets- och 
lönevillkor, ekonomiska, sociala och rättsliga intressen, samt verkar för att befräm-
ja löntagarnas samhälleliga ställning, rättvisa och jämlikhet.

För att fackavdelningen ska kunna genomföra sin verksamhet i enlighet med stad-
garna, behövs en lägesbild av verksamheten.

Vilket är läget i fackavdelningen?
1. Hur många organiserade arbetsplatser finns det inom fackavdelningens  

ansvarsområde?
2. Hur många förtroendevalda finns det på fackavdelningens arbetsplatser?
3. Hur många av dem har genomgått en facklig utbildning?
4. På hur många arbetsplatser finns en verkstadsklubb?
5. Hur många medlemmar finns det på de arbetsplatser som inte har förtroendevalda?
6. Hur många icke-organiserade arbetsplatser finns det inom fackavdelningens 

ansvarsområde?
7. Hur många arbetsplatser är representerade i fackavdelningens styrelse?
8. På hur många av de arbetsplatser som hör till fackavdelningens ansvarsområde 

har det ingåtts lokala avtal?
9. På hur många arbetsplatser klarar förtroendepersonerna av att lösa intressebe-

vakningsfrågor med gemensamma krafter?

Fackavdelningen planerar vilka åtgärder den ska vidta utifrån resultatet av enkäten. Om 
avdelningen behöver stöd för att utveckla verksamheten, får den hjälp av regionkonto-
rets organiseringsombudsman.
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BILAGA 15

Konditionsgranskning av arbetsplatsen  
(görs på alla arbetsplatser som hör till fackavdelningens ansvarsområde)

Hur stor andel av de anställda på arbetsplatsen är Industrifackets medlemmar ?
A. Nästan ingen B. 1/3 av de anställda C. 2/3 av de anställda D. Nästan alla

Finns det på arbetsplatsen tydliga problem gällande anställningsförhållanden, 
arbetsförhållanden eller arbetsplatsens spelregler?
A. Ja B. Nej

Har man försökt göra något åt dessa problem?
A. Ja B. Nej  C. Information saknas

Betalas det kollektivavtalsenliga löner och lönetillägg?
A. Ja B. Nej C. Information saknas

Har de finländska och utländska arbetstagarna på arbetsplatsen lika lönevillkor 
och andra anställningsvillkor?
A. Ja B. Nej C. Information saknas

Använder arbetsplatsen sig av hyrd arbetskraft på ett permanent sätt?
A. Ja B. Nej C. Information saknas

Finns det en vald förtroendeman på arbetsplatsen?
A. Ja B. Nej

Stöder alla arbetstagare förtroendemannen?
A. Ja B. Nej C. Information saknas

Är arbetsplatsen representerad i fackavdelningens styrelse?
A. Ja B. Nej C. Information saknas

Kännetecknen för att en arbetsplats är organiserad är att
• minst 85 procent av de anställda är medlemmar och 30 procent är aktiva 

medlemmar
• det har valts en förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig och de har fått 

utbildning för uppdraget
• representanter för de olika avdelningarna har samlats i en verkstadsklubb, 

som förmår leda ett målinriktat och planmässigt samarbete
• de anställda har förmåga till lokal intressebevakning och att ingå lokala avtal.

Fackavdelningen planerar vilka åtgärder den ska vidta utifrån resultatet av enkäten.

Om avdelningen behöver stöd för att utveckla verksamheten, får den hjälp av regionkon-
torets organiseringsombudsman.
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