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ÄNDAMÅL
1§
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en sammanslutning av fackliga organisationer med
medlemmar inom den offentliga sektorn. OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och
serviceorganisation för samverkan mellan medlemsförbunden.

FÖRBUNDSOMRÅDEN
2§
För utövande av förhandlings-, avtals- och konflikträtt finns följande förbundsområden:
1. Förbundsområde Lärare som består av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
2. Förbundsområde Allmän kommunal verksamhet som består av Vision, Akademikerförbundet
SSR, Ledarna och Teaterförbundet.
3. Förbundsområde Hälso- och sjukvård som består av Vårdförbundet.
4. Förbundsområde Läkare som består av Sveriges läkarförbund.
5. Förbundsområde Statstjänstemän som består av Fackförbundet ST, Lärarförbundet,
Vårdförbundet, Ledarna och Försvarsförbundet.
6. Förbundsområde Poliser som består av Polisförbundet och TULL-KUST.
7. Förbundsområde Officerare som består av Officersförbundet, Reservofficerarna och Ledarna.
Förbundsområdenas verksamhet utövas med stöd av särskilda stadgar eller andra
överenskommelser som fastställs av respektive förbundsområde. Förbund är anslutet till
förbundsområdet med det antal medlemmar, vilka är anställda inom avtalsområdet för
förbundsområdet.
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För att medlemskap i förbundsområde ska beviljas krävs att överenskommelse träffats med
förbunden inom berört förbundsområde. Överstyrelsen beslutar om ändring av indelning i
förbundsområde enligt 14 § dessa stadgar.
För behandling av och beslut i konfliktfrågor inom det statliga området ska finnas ett särskilt
samverkansorgan, OFRs samverkansorgan för de statliga förbundsområdena. För
samverkansorganet gäller särskilda stadgar.

MEDLEMSKAP I OFR
3§
Beslut om medlemskap i OFR fattas av överstyrelsen.
För att medlemskap i OFR ska beviljas krävs att överenskommelse träffats med förbunden inom
berört förbundsområde.
Begäran om utträde ur OFR ska vara skriftlig. Medlemskapet i OFR upphör vid den tidpunkt som
överenskoms mellan OFR och förbundet, dock senast när skyldighet att erlägga medlemsavgift
upphör. Avgift erläggs under tolv månader efter begäran om utträde.

ORGANISATION
4§
OFR utövar sin verksamhet genom överstyrelsen och styrelsen.

ÖVERSTYRELSEN
5§
Överstyrelsen är OFRs högsta beslutande organ.
Överstyrelsen utser ordförande i OFR för en period om fyra år.
Överstyrelsen består av en ledamot samt en suppleant som utses från varje förbund. Ledamot i
överstyrelsen ska vara aktiv medlem i till OFR anslutet förbund eller hos förbund anställd
tjänsteman. Ledamöterna i OFRs styrelse ingår i överstyrelsen men har inte rösträtt.
OFRs revisorer kallas till överstyrelsens sammanträde. De äger yttrande- och förslagsrätt samt
rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.
Personalklubben utser en ledamot och en personlig suppleant med yttrande- och förslagsrätt.
Sådan ledamot eller suppleant får inte delta i behandling av frågor som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare hänförligt till förhandlingar mellan parterna.

6§
Överstyrelsen ska ha ett ordinarie sammanträde varje år. Styrelsen fastställer tid och plats.
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Extra sammanträde med överstyrelsen ska hållas om styrelsen eller om förbund, som
representerar mer än en tredjedel av de anslutna förbundens sammanlagda medlemsantal,
begär det och anger de ärenden, som de önskar få behandlade.
Kallelse till sammanträde med överstyrelsen utfärdas av styrelsen senast en månad före
sammanträdet. Kallelse till extra sammanträde med överstyrelsen utfärdas av styrelsen senast
sju dagar före sammanträdet. I kallelse till extra sammanträde ska de frågor anges som föranlett
att överstyrelsen kallats in.

7§
Styrelsen ska sända ut handlingar till förbunden senast två veckor före överstyrelsens
sammanträde. Efter kallelse till extra sammanträde utsänds handlingar så snart
omständigheterna medger det.

8§
Föredragningslista till överstyrelsens sammanträde upprättas av styrelsen. Vid ordinarie
sammanträde ska följande ärenden finnas upptagna på föredragningslistan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prövning av huruvida överstyrelsen kallats i behörig ordning,
justering av röstlängd,
styrelsens verksamhetsberättelse,
revisorernas berättelse,
fastställande av budget,
fråga om ansvarsfrihet för OFRs styrelse,
val av ordförande i styrelsen (behandlas vart fjärde år),
val av ledamöter till styrelse jämte suppleanter,
val av revisorer och revisorssuppleanter (behandlas vartannat år),
beslut om avgift för påföljande år.

Ärenden som inte uppförts på den av styrelsen upprättade föredragningslistan får, såvida de
inte avser stadgeändring, upptas till behandling om överstyrelsen beslutar det med minst tre
fjärdedelars majoritet.
På extra sammanträde får endast ärende behandlas som angivits i kallelsen.
Vid överstyrelsens sammanträde ska föras protokoll.
9§
Varje ledamot äger vid sammanträdet så många röster som svarar mot det medlemsantal som
förbundet redovisat enlig 12 § 3 stycket. Beslut fattas med enkel majoritet, såvida inte annat
föreskrivs i dessa stadgar.
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STYRELSEN
10 §
Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, är OFRs verkställande organ.

11 §
OFRs styrelse ska bestå av ordförande samt åtta ledamöter utsedda av överstyrelsen. För varje
ledamot utses en personlig suppleant. Samtliga OFRs förbundsområden ska vara representerade
i styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst fyra ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel
röstövervikt.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.
Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska:
• verkställa överstyrelsens beslut,
• årligen avge en verksamhetsberättelse,
• träffa avgöranden i frågor som inte behöver bestämmas av överstyrelsen,
• utse OFRs firmatecknare,
• anställa för OFRs verksamhet erforderlig personal och fastställa löner och övriga
anställningsvillkor.

AVGIFTER
12 §
Till OFR anslutet förbund är skyldig att erlägga avgift till OFR med visst belopp för varje aktiv
medlem som förbundet är anslutet till OFR med.
Avgiften bestäms av överstyrelsen att utgå med visst belopp per medlem.
Avgiften för varje förbund beräknas med ledning av antalet medlemmar med vilka förbundet var
anslutet till OFR den 31 december föregående år.
RÄKENSKAPER OCH REVISION
13 §
OFRs räkenskaper ska föras per kalenderår.
Överstyrelsen utser två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorerna ska biträdas av en
auktoriserad revisor. Revisorerna utses för en period om två år.
Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av OFRs förvaltning och räkenskaper ska
innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet och föreligga senast den 30 april.
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STADGEÄNDRING
14 §
För ändring av OFRs stadgar krävs att överstyrelsen fattar beslut om detta med två tredjedelar
av samtliga avgivna röster. För beslut om ändringar av 16 § gäller vad som där anges.
För beslut om ändring av 2 § vad gäller indelning i förbundsområden krävs att berört
förbundsområde lämnat förslag eller givits möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet.

TVISTER
15 §
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa stadgar avgörs av skiljemän enligt lag.

UPPLÖSNING
16 §
För upplösning av OFR krävs beslut om detta vid två på varandra följande sammanträden med
överstyrelsen och att det mellan de två sammanträdena ska ha förflutit en tid av minst sex
månader. Beslutet ska vid båda sammanträdena biträdas av minst två tredjedelar av samtliga
avgivna röster.
Upplöses OFR ska samtidigt fastställas hur med befintliga medel ska förfaras.
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