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1§
Organisation, firma och säte
Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, i dessa stadgar kallat Idea, är en ideell
förening med säte i Stockholm och vars medlemmar är de organisationer som omnämns i 3 §.
Ideas beslutande organ är ordinarie förbundsmöte, extra förbundsmöte, styrelsen och
förhandlingsdelegationen. Förbundsmötet är Ideas högsta beslutande organ.
Den av förbundsmötet utsedda styrelsen är högsta beslutande organ när förbundsmötet inte är
samlat.
Förbundets firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.
Förbundets löpande verksamhet leds av en förbundsdirektör i enlighet med styrelsens
anvisningar. Förbundsdirektören är föredragande i styrelsen.
Styrelsen kan besluta att förlägga verksamhet i annan juridisk person.
Förbundet kan helt eller delvis äga andra juridiska personer liksom vara medlem i andra
juridiska personer.

2§
Förbundets ändamål
Idea har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar tillvarata och främja sina medlemmars
gemensamma intressen som arbetsgivare. För att uppfylla ändamålet åligger det förbundet
att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras anställda,
att bistå medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med de
anställdas fackliga organisationer,
att om det är önskvärt upprätta kollektivavtal för medlemmarna och
att genom information och utbildning stärka medlemmarnas kompetens i arbetsgivarfrågor.
Om det är lämpligt kan Ideas styrelse besluta att medlemmar med liknande verksamhet
sammansluts i särskilda branschråd som biträder styrelsen i frågor som särskilt berör dessa
arbetsgivare. Ett branschråd får inte ta upp någon avgift eller i övrigt ha en egen ekonomi.
3§
Medlemskap
Medlem i förbundet kan den arbetsgivare bli som är
- en juridisk person och som på demokratisk grund bedriver verksamhet av ideell natur
eller
- en stiftelse, som bedriver verksamhet av ideell natur.
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Även en annan juridisk person över vars verksamhet en eller flera medlemmar har ett rättsligt
bestämmande inflytande kan bli medlem i Idea. Med ett rättsligt bestämmande avses att en
Idea-medlem ensam eller tillsammans med andra Idea-medlemmar
- äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av
samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så
många röster i bolaget eller föreningen,
- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett
aktiebolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse, eller
- utgör samtliga obegränsat ansvariga i ett handelsbolag.
Den som ansöker om medlemskap enligt andra stycket ska i sin ansökan styrka
förutsättningarna för medlemskapet.
Ideas styrelse beslutar efter en prövning om medlemskapet. Styrelsen får i särskilda fall
besluta om medlemskap för en juridisk person som inte uppfyller det som anges i första eller
andra styckena men vars verksamhet har ett syfte som ligger nära en verksamhet av ideell
natur.
Ytterligare bestämmelser om medlemskap finns i 13-17§§.
4§
Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång. Styrelsen beslutar om tid
och plats samt sänder ut kallelse senast tre månader före dagen för mötet.
Förslag från en medlem att behandla vid mötet ska vara styrelsen tillhanda senast två månader
före dagen för mötet.
Styrelsen ska senast tre veckor före dagen för mötet till medlemmarna sända ut
föredragningslista, inkomna förslag från medlemmarna att behandla vid mötet jämte styrelsen
utlåtande över dessa, verksamhetsberättelse med bokslut och övrig ekonomisk redovisning för
det föregående verksamhetsåret, förslag till översiktlig verksamhetsplan och budget för det
innevarande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt i övrigt erforderliga handlingar.
5§
Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte hålls då styrelsen finner att det behövs eller då revisorerna eller
medlemmar representerande minst en tjugondel av det sammanlagda röstetalet inom Idea,
räknat enligt 7 §, skriftligen begär det för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.
Kallelse till extra förbundsmöte innehållande föredragningslista ska skickas ut till
medlemmarna senast tre veckor före dagen för mötet. Vid ett extra förbundsmöte får beslut
endast fattas i de ärenden som angetts i kallelsen.
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Om ett ärende kräver skyndsam behandling får styrelsen besluta om extra förbundsmöte att
sammanträda snarast efter kallelse, som i sådant fall kan ske genom telekommunikation och
eller e-post.
6§
Ärenden vid ordinarie förbundsmöte
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. förbundsmötets öppnande
2. granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd
3. val av ordförande och sekreterare vid förbundsmötet och vid behov ersättare för dessa
4. val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet samt två personer att
vara rösträknare
5. fastställande av föredragningslista
6. fråga om kallelse till förbundsmötet skett stadgeenligt
7. behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna
verksamhetsåret
8. behandling av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
9. godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse och fastställande av bokslut med
resultat- och balansräkningar för det gångna verksamhetsåret
10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Information om den framtida verksamheten
12. övriga ärenden som styrelsen underställt förbundsmötet
13. motioner enligt 4 § andra stycket med styrelsens yttrande över dessa
14. fastställande av årsavgifter för det kommande verksamhetsåret
15. bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen enligt 8 § första stycket
16. val av ordförande i styrelsen
17. val av övriga ledamöter i styrelsen
18. beslut om nominering av ledamöter i styrelsen för sådan juridisk person som omnämns
i1§
19. val av ombud vid stämma eller motsvarande i sådan/a juridisk/a person/er som
omnämns i 1 §
20. val enligt 12 § andra stycket av två revisorer jämte personliga suppleanter för dessa.
En av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad eller godkänd revisor
21. bestämmande av ersättning till styrelsens ledamöter samt till valberedningens
ledamöter, revisorer och förhandlingsdelegater
22. val av tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning enligt 10 §
23. förbundsmötets avslutande
Därutöver behandlas de övriga ärenden som angivits i kallelsen eller omedelbart föranleds av
styrelsens eller revisorernas berättelser. Andra ärenden får upptas till behandling men inte till
beslut.
7§
Röstning och protokoll vid förbundsmöte
Vid förbundsmöte utses mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare och rösträknare
genom röstning varvid varje medlem har en röst. I övrigt har varje medlem en röst och
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därutöver ytterligare en röst för varje fullt femtal anställda enligt i 15 § första stycket angiven
medlemsuppgift för vilken fastställd avgift erlagts.
Röstning sker öppet, men verkställs om någon röstberättigad begär det med slutna sedlar. I de
fall stadgarna inte anger något annat gäller vid röstning som beslut den mening som, direkt
eller genom ombud, får de flesta avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som
mötesordföranden biträder, utom vid val då lottning avgör.
Varje medlem företräds av 1 person. Frånvarande medlem kan representeras genom fullmakt.
Närvarande medlem får representera högst fyra andra medlemmar. Det röstetal sådan medlem
representerar får inte utgöra mer än en tjugondel av det vid förbundsmötet företrädda
sammanlagda röstetalet, räknat i helt tal så att bråkdelar bortfaller
En medlem som önskar utöva rösträtt för egen del eller som befullmäktigat ombud för en
annan medlem ska anmäla detta till Ideas styrelse minst tre dagar före dagen för mötet. Den
som är ombud ska samtidigt uppvisa eller skicka in sin fullmakt. Om denna tid inte kan iakttas
med hänsyn till kallelsetiden vid ett extra förbundsmöte, ska anmälan göras så snart det är
möjligt.
Yttrande- och förslagsrätt vid mötet tillkommer medlemmarnas röstberättigade representanter,
mötets ordförande, styrelsens och valberedningens ledamöter samt revisorerna. Yttranderätt
vid mötet tillkommer de övriga vid mötet tjänstgörande funktionärerna, förbundsdirektören
samt de övriga personer för vilka mötet beslutar det.
Vid rösträkning räknas inte en blank eller nedlagd röst som en avgiven röst.
En medlem som är styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen eller i övrigt vid avgörandet av en fråga för vilken medlemmen som
styrelseledamot är eller har varit ansvarig.
Vid förbundsmöte ska föras protokoll. En röstberättigad vid förbundsmötet har rätt att till
protokollet få antecknat att han eller hon reserverat sig mot ett beslut eller avstått från att rösta.
Vid beslut i ärenden som anges i 21 § tredje stycket anses envar som inte gjort någon sådan
anteckning ha biträtt beslutet.
8§
Styrelsen
Styrelsen väljs av förbundsmötet och består av en särskilt utsedd ordförande och ytterligare
minst fyra och högst åtta övriga ledamöter. Förbundsmötet fastställer antalet övriga
styrelseledamöter.
Styrelsen väljs för tiden till nästa ordinarie förbundsmöte.
Styrelsen väljer inom sig en eller flera vice ordförande. Styrelsen fördelar i övrigt arbetet inom
sig.
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, förbundsdirektören eller av minst tre
styrelseledamöter eller av revisorerna. Styrelsen ska ha ett system som innebär att styrelsen
kan kallas skyndsamt om förhållandena kräver det. En kallelse ska skickas till samtliga
styrelseledamöter.
Inom styrelsen har varje ledamot en röst.
Som styrelsens beslut gäller den mening varom de flesta närvarande förenar sig och vid lika
röstetal den mening ordföranden biträder.
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Om en ledamot avstår från att rösta eller
reserverar sig mot ett beslut ska detta framgå av protokollet.
I behandlingen av ett ärende som angår någon av styrelseledamöterna enskilt får denne inte
delta. Detta ska framgå av protokollet.
Styrelsen får till sig adjungera de personer som behövs för olika uppgifter.
9§
Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för Ideas verksamhet enligt stadgar och förbundsmötesbeslut och har att i
övrigt svara för Ideas angelägenheter.
Det är styrelsens huvudsakliga uppgift att
- företräda Idea och besluta i frågor som inte är undantagna från styrelsens befogenheter
- verkställa beslut fattade av Ideas förbundsmöten
- ge förbundsdirektören anvisningar för dennes operativa verksamhetsansvar
- planera och löpande följa upp verksamhet och resultat
- ansvara för att Ideas ekonomiska redovisning följer god redovisningssed.
- varje år avge verksamhetsberättelse och bokslut i överensstämmelse med gällande
bokföringslagstiftning
- ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar
- verka för medlemsanslutning till Idea
- verka för att Ideas stadgar efterlevs av medlemmarna
- utse förhandlingsdelegation enligt 19 §
- befullmäktiga ombud när det behövs för att på Ideas vägnar föra förbundets talan såväl
inför domstol och andra myndigheter som i övrigt.
Ideas styrelse får enligt 1 § sjätte stycket besluta att förlägga en eller flera verksamheter till en
särskild juridisk person. I det fallet ska styrelsen före utgången av varje verksamhetsår besluta
om hur den enligt 18 § fastställda avgiften ska fördelas mellan förbundet och den juridiska
personen. Styrelsen får när det behövs justera fördelningen.
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10 §
Valberedning
Valberedningen som består av tre ledamöter, varav en sammankallande, och högst två
suppleanter väljs av förbundsmötet med uppgift att för kommande förbundsmöte lägga fram
förslag till val respektive nominering enligt 6 § första stycket punkterna 16 - 20.
Valberedningen har motsvarande uppgifter vid eventuella fyllnadsval vid ett extra
förbundsmöte.
Valberedningen får därutöver fullgöra uppgifter enligt förbundsmötets beslut eller efter
överenskommelser med styrelsen.
11 §
Verksamhetsår
Ideas verksamhetsår är kalenderår.
12 §
Räkenskaper, revision, revisorer
Ideas räkenskaper ska föras enligt god redovisningssed.
Förbundsmötet väljer årligen två revisorer med personliga suppleanter. Av dessa ska minst
den ena och dennes suppleant vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Revisorerna ska varje år till styrelsen överlämna en till förbundsmötet ställd berättelse om sin
granskning av räkenskaper och förvaltning under det föregående verksamhetsåret.

13 §
Medlemskapets omfattning
Ett medlemskap omfattar medlemmens samtliga anställda i den eller de verksamheter för
vilken eller vilka anslutning till Idea kan ske. Styrelsen får besluta om undantag från denna
bestämmelse.
En medlem är skyldig att följa Ideas stadgar och de särskilda avtal som Idea träffar om en
medlems skyldigheter som arbetsgivare.
En medlem liksom den om söker medlemskap är skyldig att på begäran lämna uppgifter om
och i vilken form och omfattning denne bedriver annan verksamhet.
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14 §
Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap ska skriftligen inges till Idea. Den sökande ska därvid godkänna
Ideas stadgar.
Den som nekas ett medlemskap kan begära att styrelsen hänskjuter det till nästkommande
förbundsmöte för en ny prövning.
15 §
Medlemsuppgifter
Vid en ansökan om medlemskap är den sökande skyldig att lämna uppgifter om den utbetalade
lönesumman under det föregående kalenderåret och om antalet anställda den 31 december det
föregående året. En medlem är skyldig att därefter årligen före den 15 mars lämna
motsvarande uppgifter för de anställda som omfattas av 13 §.
Om uppgifter om lönesumman inte lämnas inom föreskriven tid får styrelsen fastställa en
årslönesumma med ledning av vad som är känt om omfattningen av medlemmens verksamhet.
Styrelsens beslut om en ny årslönesumma gäller från och med den 1 januari det år beslutet
fattats. Beslutet ska skickas till medlemmen.
En medlem är skyldig att lämna de uppgifter om arbets- och löneförhållanden som Idea
infordrar
Styrelsen får efter särskild överenskommelse med en medlem efterge kraven på uppgifter om
årslönesumma och antalet anställda.
16 §
Övertagande av medlemskap
Övergår en verksamhet som en medlem bedriver till en annan innehavare och denne önskar
överta medlemskapet ska ansökan göras som för nytt medlemskap. Om ett övertagande
medges inträder den nye medlemmen i den förres alla rättigheter och skyldigheter som följer
med medlemskapet.
17 §
Upphörande av medlemskap
En medlems uppsägning av medlemskapet sker genom en skriftlig uppsägning som skickas till
styrelsen.
Medlemskapet upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader
sedan uppsägningen ägt rum.
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Styrelsen får säga upp ett medlemskap. Detta sker genom en skriftlig underrättelse till det
organ eller den person hos medlemmen som svarar för denne i frågor av detta slag. Andra
stycket har därvid motsvarande tillämpning.
Efter en egen uppsägning kan en medlem dock inte vinna utträde utan att ha tillhört Idea under
minst två hela kalenderår. Utan hinder av vad som anges i första och andra styckena får
styrelsen medge att en medlem får utträda vid nästkommande hel- eller halvårsskifte om det
finns särskilda skäl.
En medlem som blir försatt i konkurs upphör omedelbart att vara medlem. En medlem som
inte i rätt tid erlagt de stadgade avgifterna eller som bryter mot Ideas stadgar eller skadat Ideas
intresse får styrelsen säga upp till omedelbart utträde.
När ett medlemskap upphör är medlemmen inte berättigad att återfå något av vad denne
inbetalt till Idea eller att i övrigt erhålla någon andel av Ideas tillgångar.
Den som är missnöjd med styrelsens beslut om utträde eller uteslutning kan begära att
styrelsen hänskjuter beslutet till nästkommande förbundsmöte för prövning och eventuellt ett
nytt annat beslut. Styrelsens beslut gäller i det fallet fram till dess det ersatts av ett nytt beslut.
18 §
Årsavgift
En medlem är skyldig att till Idea och annan juridisk person i vilken viss del av Ideas
verksamhet bedrivs erlägga årsavgift efter grunder som för varje år fastställs av det ordinarie
förbundsmötet.
Årsavgiften erläggs på det sätt som styrelsen beslutar.
Styrelsen får besluta om undantag från vad som anges i första stycket om det finns särskilda
skäl.
19 §
Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegationen har till uppgift att besluta om kollektivavtal.
Styrelsen utser förhandlingsdelegationen. I delegationen gäller den mening som de flesta
förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av delegationens ordförande.
20 §
Upprättande och tillämpning av kollektivavtal
En medlem ska omedelbart underrätta Idea om ett kollektivavtal sagts upp eller om det i något
annat fall uppstår en fråga om att upprätta ett kollektivavtal. En medlem får inte upprätta eller
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ändra ett kollektivavtal utan att Idea medverkar och godkänner det. Utan samtycke av Idea får
en medlem inte lämna ett förslag till ett sådant avtal till anställda eller deras organisation.
Idea får efter samråd med berörda medlemmar lämna föreskrifter om ett kollektivavtals
tillämpning och om arbetsvillkor som inte är reglerade i ett sådant avtal.
En medlem får inte under en pågående strejk eller lockout mot Ideas beslut direkt eller
indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller i
övrigt av konflikten berörda anställda.
Idea ska vidta lämpliga åtgärder för att underlätta efterlevnaden av bestämmelsen i det tredje
stycket.
En medlem är även i övrigt skyldig att iaktta inbördes lojalitet vid en arbetskonflikt. En
medlem får inte genom att utnyttja en konflikt hos en annan medlem till dennes förfång
genom särskilda åtgärder tillvinna sig dennes intressenter eller motsvarande.
21 §
Förfarande vid lockout
Om en medlem anser att denne bör förklara lockout, ska medlemmen anmäla detta för Idea
med angivande av skälen och omfånget av lockouten.
En medlem får inte förklara lockout utan att Idea godkänner det.
Om en medlem gör en framställning till styrelsen om att proklamera en mer omfattande
lockout eller om styrelsen finner skäl att proklamera en sådan lockout, ska styrelsen
skyndsamt utreda ärendet och hänskjuta det till extra förbundsmöte. För bifall till
framställningen fordras minst tre fjärdedelar av samtliga avgivna röster.
22 §
Förfarande vid strejk
Om en strejk hotar att bryta ut hos en medlem ska denne ofördröjligen anmäla detta till Idea.
Det åligger Idea att vidta de åtgärder som är lämpliga för att avvärja strejken.
Om det bryter ut en strejk hos en medlem, ska denne ofördröjligen skriftligen underrätta Idea
om förhållandet. Medlemmen ska därjämte lämna Idea alla upplysningar om strejken som Idea
begär eller som i övrigt kan vara av betydelse.
23 §
Uppgifter om strejkande eller utestängda anställda
Vid en strejk eller lockout ska den medlem som är berörd ofördröjligen upprätta och till Idea
sända in en förteckning över de strejkande eller utestängda anställda med angivande av envars
sysselsättning och personnummer.
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24 §
Skadeersättning vid konflikt
Då styrelsen finner det skäligt får styrelsen besluta om att av Ideas medel tilldela en medlem
ett ekonomiskt bidrag.

25 §
Påföljd vid brott mot stadgar och beslut
En medlem som uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i 20, 21 eller 22 § eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av 20 § ska utge skäligt skadestånd till Idea.
Styrelsen beslutar om och till vilket belopp ett skadestånd ska utges. Styrelsen får hänskjuta
ett sådant ärende till ett ordinarie eller extra förbundsmöte.
Om en medlem underlåter att erlägga vad medlemmen blivit skyldig att utge ska styrelsen
omedelbart vidta rättsliga åtgärder.
26 §
Skiljenämnd
Tvist mellan Idea på den ena och en medlem på den andra sidan ska avgöras av tre skiljemän
enligt gällande lag om skiljeförfarande.
27 §
Stadgeändringar och Ideas upplösning
För ändring av dessa stadgar eller Ideas upplösning krävs antingen att samtliga vid ett
ordinarie förbundsmöte närvarande medlemmar förenar sig i beslut om det eller att beslutet
fattas vid två på varandra följande förbundsmöten, det senare minst en månad efter det första
samt att beslutet vid det senare mötet biträds med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.
Ett beslut om en stadgeändringar gäller från och med den tidpunkt då det förbundsmöte vid
vilket ändringen slutligt beslutats avslutats om inte det mötet beslutar om en senare tidpunkt.
I ett beslut om upplösning ska om det är möjligt anges tidpunkten för upplösningen.
Bestämmelser om disposition av Ideas tillgångar finns i 28 §.
28 §
Likvidation
I händelse av Ideas upplösning ska dess behållna förmögenhet fördelas mellan dem som vid
tidpunkten för upplösningen är medlemmar i Idea i förhållande till vad var och en betalat i
årsavgifter under de senaste tio åren.
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Införandebestämmelser
1. Dessa stadgar har antagits den 15 december 1994
2. Stadgarna har reviderats den 18 september 1996, den 30 maj 2001, den 30 maj 2002
och den 24 april 2008
3. Bestämmelserna om medlemskap i 3 § tillämpas inte på den som erhållit medlemskap
före den 30 maj 2001
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