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PROGRAMME
f)

samordna UNIs medlemsförbunds
verksamheter i Europa och när så är
lämpligt erbjuda assistans och stöd,
g) uppmuntra solidaritet mellan medlemsförbunden,
h) aktivt verka för social och ekono-misk
utveckling; stödja facklig utveckling,
utbildningsprogram och projekt som
syftar till att förbättra medlemmars
utbildningsmöjligheter
och
deras
kulturella, ekonomiska och sociala
välstånd inom regionen,
i) alltid
låta
jämställdhetsaspekten
genomsyra alla politiska beslut,
j) bygga nätverk för regional solidaritet
och koncernråd i multinationella företag,
k) ge lämpligt bistånd och stöd åt
medlemsförbund som har svårig-heter,
l) formulera en gemensam politik och
fastställa gemensamma prioriteter för
alla aktioner i syfte att främja dem och
samordna deras genom-förande,
m) samla och sprida information om
frågor av intresse för medlemsförbunden,
n) bygga upp IT-baserade nätverk för
information och kommunikationer,
o) genomföra kollektiva förhandlingar
och förhandla om avtal i regionen på
mandat av UNI Europas styrelse,
p) uppmuntra anslutning till UNI och
medlemsförbundens aktiva deltagande i UNI Europas och sektorernas arbete,
q) arbeta för att säkra att kvinnor
representeras i alla UNI Europas
strukturer i förhållande till deras antal,
r) utveckla strukturer inom UNI Europa
för att främja unga medlemmars
deltagande i organisationens arbete,
s) etablera strukturer inom UNI Europa
för att främja deltagandet av chefer &
specialister i organisationens arbete.

Paragraf 1 Namn och regionkontor
1.1

UNI Europa kommer att utgöra den
europeiska regionala organisationen av
Union Network International (UNI Global
Union) Regionkontoren skall ligga i Nyon
och Bryssel.

Paragraf 2 Mål
2.1. UNI Europas roll är att behandla frågor av
gemensamt intresse för medlemsförbunden och deras medlemmar inom
regionen, att aktivt verka för de mål och
prioriteter som fastslås i UNIs stadgar och
att stödja och tillämpa beslut som fattats
av världskongressen, världsstyrelsen,
region-konferensen och regionstyrelsen.
Det grundläggande målet skall vara att
verka för ett socialt och demokratiskt
Europa.

Paragraf 3 Metoder
3.1

UNI Europa skall eftersträva målen som
fastslås i paragraf 2 genom att:
a) besluta om en politik och åtgärder som
skall
vidtas
i
förhållande
till
Europeiska unionens institutioner för
att sörja för en social och demokratisk dimension i den europeiska
integrationen,
b) representera medlemsförbunden i de
europeiska institutionernas arbete i
alla frågor som berör medlemsförbundens
och
medlemmarnas
sociala, ekonomiska och kulturella
intressen,
c) fungera som en erkänd europeisk
branschfederation inom EFS,
d) representera UNI Europa och dess
kommunikationssektor och grafiska
sektor i EFS' styrelse och genom att
MEI-sektorn fortsätter att representeras inom EFS genom sitt
medlemskap i den Internationella
underhållningsalliansen,
e) samarbeta med andra europeiska
branschfederationer för att främja ett
socialt och demokratiskt Europa,
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Paragraf 4 Medlemskap
4.1

UNI Europas medlemskap skall omfatta
UNIs medlemsförbund inom regionen.

4.2

Medlemskap i UNI Europa skall vara
öppet för medlemmar i nationella
huvudorganisationer som är anslutna till
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EFS och som faller in under UNI Europas
organisationsområde.
4.3

Efter lämpliga undersökningar och
samråd, däribland även med existe-rande
medlemsförbund inom berört land,
rekommenderar regionstyrelsen till UNIs
världsstyrelse om anslutning av en ny
organisation eller uteslutning av ett
medlemsförbund inom regionen.

månader
öppnande.

5.2

5.3

5.4

UNI Europas valda funktionärer, d.v.s.
ordföranden, vice ordförandena och
regionsekreteraren skall fungera som
regionkonferensens ledning och regionstyrelsen skall vara dess arbetsordningskommitté.

6.4

Dagordningen skall omfatta bl.a. följande
frågor:
a) val av fullmaktskommitté,

6.2
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d) regionsekreterarens
rapport
verksamheterna sedan den
gående regionkonferensen,

UNI Europas regionkonferens har rätt att
besluta om ytterligare inkomster i form av
en regional medlemsavgift och samla in
frivilliga bidrag från medlemsförbunden.
Sådana medlems-avgifter eller frivilliga
bidrag upptas utöver UNIs medlemsavgift
som fast-ställs i paragraf 5 och 7 i UNIs
stadgar.

Enligt UNIs stadgar skall UNI Europas
regionkonferens vara UNI Europas
högsta beslutande instans.
Regionkonferensen skall hållas minst vart
fjärde år. UNI Europas region-styrelse
bestämmer tid och plats för konferensen
och medlemsförbunden skall erhålla
kallelse och dagordning minst åtta

om
före-

e) finansiell rapport,
f)

revisorernas rapport,

g) regionstyrelsens förslag om politik,
motioner och ändringsyrkanden,
h) val av regionstyrelsen,

Regionstyrelsen skall utarbeta grunden
för uträkning och metoden för insamling
av sådana extraavgifter från medlemsförbund.

Paragraf 6 Regionkonferens
6.1

b) val av resolutionsutskott,
c) godkännande av regionkonferen-sens
dagordning och arbetsordning,

UNI skall stå för kostnaderna att driva UNI
Europa i enlighet med världs-styrelsens
beslut.

UNI Europa skall ansvara för att utveckla
ett eget verksamhetsprogram och en
budget
som
skall
föreläggas
världsstyrelsen
för
godkännande
tillsammans med räkenskaperna för
föregående verksamhetsår. Dessutom
skall UNI Europa tillhandahålla liknande
informationer till medlemsförbunden i form
av
skriftliga
rapporter
och/eller
framställningar till konferenserna.

region-konferensens

6.3

Paragraf 5 Finanser
5.1

före

i)

val av regionordförande och regionala vice ordförande,

j)

val av regionsekreterare,

k) val av revisorer,
l) val av ledamöter till världsstyrelsen
enligt tidsschema och procedurer som
fastställts av världsstyrelsen,
m) val av en av vice ordförandena från
regionen till världsstyrelsen.
6.5. Motioner som skall upptas på konferensens dagordning måste ha inkommit
skriftligen till regionsekreteraren minst sex
månader före regionkonferensens första
dag.
6.6

Kopior av giltiga motioner skall skickas ut
till medlemsförbunden minst fem månader
före regionkonferensens första dag.

6.7

Ändringsyrkanden måste ha inkommit
skriftligen till regionsekreteraren minst tre
månader före regionkonferensens första
dag.

6.8

Giltiga motioner och ändringsyrkanden,
och övriga rapporter skall skickas ut till
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medlemsförbunden minst en månad före
regionkonferensens första dag.
6.9

7.4

Medlemsförbunden har rätt att skicka
observatörer utan rösträtt till regionkonferenserna. Antalet observatörer kan
begränsas av fullmaktskommittén men i
inget fall får det överstiga antalet ombud
som berört medlemsförbund har rätt att
utse.

7.5

Medlemsförbunden
skall
skriftligen
meddela regionsekreteraren namn på
sina ombud och observatörer senast tre
månader före regionkonferensens första
dag.

7.6

Regionstyrelsen kan inbjuda andra
organisationer att skicka representanter
som gäster till regionkonferensen.

7.7

Resekostnader och uppehälle för ombud
och
observatörer
som
deltar
i
regionkonferenser skall betalas av berört
medlemsförbund.

Förslag av mera brådskande natur skall
endast tillåtas med arbetsordningskommitténs godkännande och i enlighet
med regionkonferensens arbetsordning.

6.10 Regionkonferensens beslut skall hänvisas
till världsstyrelsen.
6.11 En extraordinarie regionkonferens kan
sammankallas efter beslut med två
tredjedels majoritet av regionstyrelsen
eller på begäran av medlemsförbund från
minst två olika områden som sammanlagt
måste utgöra minst 25 % av regionens
totala medlemskap. I båda fallen skall de
som begärt att konferensen skall hållas
klart ange vilka frågor som skall tas upp
på dagordningen.
6.12 En extraordinarie regionkonferens skall
hållas i enlighet med stadgarna och
arbetsordningen
för
den
normala
regionkonferensen.

Paragraf 8 Omröstning under
regionkonferensen
Paragraf 7 Representation i
regionkonferenser

8.1

Omröstning sker normalt med handuppräckning.

7.1

För att kunna delta med rösträtt i
regionkonferensen får ett medlemsförbund inte ligga efter med inbetalning av
medlemsavgifterna med mer än sex
månader.

8.2

Varje ombud har en röst. Medlemsförbund som representeras av färre
ombud än de har rätt till skall ändå ha full
röststyrka.

8.3
7.2

Medlemsförbund
har
rätt
att
representeras under regionkonferensen
på grundval av antalet fullt betalande
medlemmar (per den 31 december
föregående år) beräknat enligt följande
schema:

Beslut fattas med enkel majoritet, utom i
fall av förslag att stryka, ändra eller göra
tillägg i de befintliga stadgarna, för vilket
det krävs två tredjedels majoritet.

8.4

Regionordföranden kan besluta att anta
ett yrkande om omröstning med röstkort,
varvid varje medlemsförbunds delegation
röstar med utgångspunkt från antalet
betalande medlemmar i förbundet.

8.5

Val till världsstyrelsen och regionstyrelsen sker på grundval av antalet
betalande medlemmar.

upp till

antal ombud

5 000 medlemmar ............................ 1
25 000 medlemmar ........................... 2
50 000 medlemmar ........................... 3
(samt ytterligare ett ombud för varje
påbörjat 50 000-tal medlemmar)
7.3

Medlemsförbunden skall se
sammansättningen av deras
tioner
procentuellt
speglar
kvinnliga och unga medlemmar.
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till att
delegaantalet
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Paragraf 9 Regionstyrelsen
9.1

Regionstyrelsen leder UNI Europas
verksamheter
mellan
region-konferenserna i enlighet med UNIs stadgar och
de regionala stadgarna.

9.2

Regionstyrelsen skall bestå av:

9.3

Val till regionstyrelsen skall ske under
regionkonferensen. Styrelsen skall vara
representativ för följande områden:
Område IStorbritannien och Irland
Område II
De nordiska länderna
Område III Södra Europa
Område IV Benelux, Frankrike och
Monaco
Område V
Österrike, Tyskland och
Schweiz
Område VI Central- och Sydösteuropa
och Baltikum
Område VII Östeuropa
Område VIII Främre Orienten och
Mellanöstern

9.4

Antalet representanter från varje område
skall beslutas på grundval av antalet fullt
betalande medlemmar enligt följande tabell:
Områden med upp till 150.000 medlemmar = 1 ledamot
Områden med 150.001-300.000 medlemmar = 2 ledamöter
Områden med 300.001-500.000 medlemmar = 3 ledamöter
Områden med 500.001-700.000 medlemmar = 4 ledamöter
Områden med 700.001-900.000 medlemmar = 5 ledamöter
Områden med 900.001-1.250.000 medlemmar = 6 ledamöter
Områden
med
1.250.001-1.500.000
medlemmar = 7 ledamöter
Områden
med
1.500.001-2.750.000
medlemmar = 8 ledamöter
Områden
med
1.750.001-2.000.000
medlemmar = 9 ledamöter
Områden med över 2.000.001 medlemmar = 10 ledamöter

9.5

Medlemsförbund med över 150.000
medlemmar skall automatiskt ha rätt till
minst en ledamot i regionstyrelsen och
medlemsförbund med över 500.000
medlemmar skall ha rätt till minst två
ledamöter. Ledamöter som väljs per
automatik skall ingå i och vara del av det
totala antalet ledamöter som ett område
har rätt till.

a) UNI-Europas
ordförande
och
viceordförande, som i första hand
skall
väljas
bland
styrelsens
ledamöter enligt punkt 2c i denna
paragraf,
b) Regionsekreteraren, som väljs av
regionkonferensen,
c) Ledamöter som väljs enligt paragraf
9.3, 9.4 och 9.5 i föreliggande stadgar
grundat på medlemskap i europeiska
medlemsförbund inom grupp 11 och
grupp 2s2 jurisdiktion.
d) Reserverade platser för UNI Europa
grafiska & förpackning och UNI
Europa MEI (media & underhållning),
e) Ordföranden i den regionala kvinnokommittén,
f)

Ordföranden i den regionala ungdomskommittén,

g) Ordföranden
i
den
regionala
kommittén för chefer & specialister,
h) Sektorordföranden som inte innehar
en plats i egenskap av vice
ordförande och i dennes frånvaro,
hans/hennes representant,
i)

6 reserverade platser för representanter från Kvinno-kommittén,

j)

ytterligare en plats för en kvinna från
varje område i paragraf 9.3 samt för
UNI Europa grafiska & förpackning
och UNI Europa MEI fram tills att
målet med minst 40 % kvinnliga
ordinarie leda-möter i styrelsen har
nåtts. Nomine-ringar till dessa extra
kvinnoplatser
skall
göras
av
representanter från berört område.
k) UNIs generalsekreterare.

1

2

4

Grupp 1: Post & logistik och telekomsektorn som nu
ingår i ICTS
Grupp 2: UNICARE, handel, finans, spel, hår &
skönhetsvård, städ- och säkerhetsbranschen,
bemanningsföretag och IBITS-medlemmarna i ICTS
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9.6

För varje ordinarie ledamot väljs en förstaoch en andrasuppleant. Sup-pleanter skall
delta i regionstyrelsens möten endast om
den ordinarie leda-moten är frånvarande.

9.7

När frågor som särskilt berör enskilda
sektorer
eller
branschöverskridande
grupper tas upp kan en person eller
personer som nomineras av den berörda
sektorn eller gruppen inbjudas att delta i
regionstyrelsens möten som rådgivare.

9.8

Regionstyrelsens ledamöter måste från
och med att de kandiderar till sina poster
och under hela mandattiden vara
medlemmar i eller anställda av ett medlemsförbund som betalar full medlemsavgift och övriga bidrag i enlighet med
paragraf 5 i dessa stadgar, och stödjas av
sina respektive organisationer. Valda
kandidater tjänstgör från och med slutet
av konferensen under vilken de har blivit
valda fram till slutet av den följande
regionkonferensen.

9.9

Regionstyrelsen sammanträder normalt
årligen. Extramöten kan sammankallas
efter gemensamt beslut av regionordföranden och regionsekreteraren, eller
på begäran av två tredjedelar av
ledamöterna.

9.10 Regionordföranden skall fungera som
mötesordförande under region-styrel-sens
möten. I dennes frånvaro fungerar en av
de regionala vice ordförandena som
mötesordförande.
9.11 Regionstyrelsen kan tillsätta utskott som
skall bistå den i sitt arbete. En regional
styrelseledamot
skall
vara
utskottsordförande.
9.12 Om en ordinarie ledamots plats blir
vakant blir ledamotens förstesuppleant
automatiskt ordinarie ledamot. Om
förstesuppleantens plats blir vakant fylls
posten av andresuppleanten.
9.13 Regionala styrelseledamöters kost-nader
för resor och uppehälle i samband med
regionstyrelsens möten eller andra möten
i underkommittéer betalas av berört
medlemsförbund. I undantagsfall kan
regionstyrelsen besluta annat.
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Paragraf 10 Regionalt verkställande
utskott
10.1 Regionstyrelsen
kan
bland
sina
ledamöter utse ett verkställande utskott
som skall bistå regionstyrelsen i arbetet
med att leda verksamheten mellan
styrelsemöten. Den regionala ordföranden, vice ordförandena, regionsekreteraren och minst en kvinna skall ingå i
det regionala verkställande utskottet, vars
beslut vederbörligen skall noteras eller
bekräftas av regionstyrelsens följande
möte. Regionstyrelsen skall under åren
då UNI Europa formar sig sörja för att var
och
en
av
de
fyra
grundarorganisationerna har minst en
representant i det verkställande utskottet.

Paragraf 11 Regionordförande och
vice ordförande
11.1 Regionordföranden skall väljas av
regionkonferensen i enlighet med paragraf 9.2.
11.2 Regionordföranden skall vara regionkonferensens ordförande och fungera
som mötesordförande under regionstyrelsens möten.
11.3 Regionordföranden har rätt att delta i alla
möten som sammankallas av UNI
Europa.
11.4 De regionala vice ordförandena skall bistå
ordföranden i dennes utövande av sitt
uppdrag.
11.5 Om posten som regionordförande blir
vakant mellan regionkonferenser skall
regionstyrelsen utse en ersättare bland
styrelsens ledamöter.
11.6 Om en post som vice ordförande blir
vakant mellan regionkonferenser skall
regionstyrelsen utse en ersättare bland
styrelsens ledamöter.
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Paragraf 12 Regionsekreterare
12.1 Regionsekreteraren väljs enligt paragraf
9.2 av regionkonferensen och kan ställa
upp för omval.
12.2 Regionsekreteraren har status som
ledamot i regionstyrelsen och deltar med
full rösträtt i alla styrelsemöten, i det
verkställande
utskottet
och
alla
underkommittéer. Han eller hon har
dessutom rätt att delta i alla andra möten
som sammankallas av UNI Europa i
regionen.
12.3 Regionsekreteraren skall utöva sin
verksamhet i enlighet med UNIs och UNI
Europas stadgar och politik och skall
ansvara för den allmänna ledningen,
förvaltningen och admini-strationen av
UNI Europa och för uppgifterna som
beskrivs i paragraf 16 och 17 i UNIs
Stadgar.
12.4 Regionsekreteraren skall årligen utarbeta
en finansiell rapport som skall föreläggas
revisorerna
som
väljs
av
regionkonferensen. Denna rapport skall
tillsammans med revisorernas rapport
föreläggas regionstyrelsen.
12.5 Regionsekreteraren representerar UNI
Europa gentemot utomstående regio-nala
fackliga
organisationer
och
andra
institutioner som verkar för ekonomisk,
politisk och social integration inom
regionen.
12.6 Regionsekreteraren skall regelbundet
rapportera om de regionala verksamheterna och om finansiella transaktioner
för generalsekreteraren. Före regionstyrelsens och världsstyrelsens ordi-narie
möten skall regionsekreteraren framlägga
en skriftlig rapport, som även omfattar en
finansiell rapport, och presentera ett
verksamhetsprogram med ett utkast till
budget för varje kalenderår.
12.7 Om posten som regionsekreterare blir
vakant skall UNIs generalsekreterare
samråda
med
regionstyrelsen
om
arrangemang
för
den
återstående
mandatperioden.
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Paragraf 13 Regionala
sektorverksamheter
13.1 UNI Europa kan utveckla sektorverksamheter enligt paragraf 16, 17 och
18 i UNIs stadgar.
13.2 Regionala sektorer skall ha rätt att
etablera/upprätthålla kontakter med andra
instanser, tillsätta arbetsgrupper, utföra
forskning och organisera möten efter
behov för att tillvarata medlem-marnas
intressen inom regionen. Verksamheter
kan utföras sektorsvis men även branschöverskridande
verksamheter
kan
förekomma i frågor av gemensamt
intresse för mer än en sektor genom
samarbete med en eller flera sektorer
inom regionen.
13.3 Alla medlemsförbund med medlemmar i
den berörda sektorn har rätt att delta i
regionala sektorverksamheter.
13.4 Resekostnader och uppehälle för ombud
och observatörer som deltar i regionala
sektorkonferenser och möten skall
betalas av respektive medlems-förbund.
13.5 Medlemsförbunden bör sörja för att
sammansättningen av deras delegationer till konferenser och möten som
anordnas av sektorn motsvarar andelen
kvinnor och ungdomar bland deras
medlemmar.

Paragraf 14 Regionala
branschöverskridande verksamheter
14.1 UNI Europa skall främja verksamheter,
tillsätta kommittéer, hålla konferenser och
driva kampanjer på regional nivå för
kvinnor, ungdomar och chefer &
specialister.
14.2 Regionstyrelsen skall tillsätta regionala
kommittéer för kvinnor, ungdomar och
chefer & specialister som skall vara
rapporteringsskyldiga
inför
regionstyrelsen.
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14.3 Den regionala kvinnokommittén, ungdomskommittén och kommittén för chefer
& specialister skall bland sina ledamöter
välja en regional ordförande.
14.4 Ordförandena i den regionala kvinnokommittén,
ungdomskommittén
och
kommittén för chefer & specialister skall
delta som fullvärdiga ledamöter i
regionstyrelsen.
14.5 Den regionala kvinnokonferensen väljer
en ledamot och två suppleanter som skall
vara fullvärdig ledamot i världsstyrelsen
och den skall även välja ordinarie
ledamöter och suppleanter för att fylla de
reserverade
kvinnliga
platserna
i
regionstyrelsen.
14.6 De
regionala
branschöverskridande
grupperna skall anordna en konferens
minst vart fjärde år.
14.7 UNI Europa
Eurocadres.

UNI Europa Stadgar

skall

vara

medlem

i

Paragraf 15 Upplösning
15.1 UNI Europa kan endast upplösas efter
beslut enligt paragraf 23 i UNIs stadgar.

Paragraf 16 Språk
16.1 Följande språk skall användas under
regionkonferenser: engelska, franska,
tyska, italienska, portugisiska, spanska
och svenska.
16.2 I fall det uppstår en tolkningstvist gällande
stadgar och arbetsordningen skall den
engelska versionen vara utslagsgivande.

Paragraf 17 Stadgeändringar
17.1 Dessa stadgar kan endast ändras genom
beslut med två tredjedels majoritet under
regionkonferensen
och
med
världsstyrelsens godkännande.
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