BILAGA 2)
UTDRAG UR PSI:S STADGA FRÅN 2012
RÖRANDE KONGRESSEN

§ 4: MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgiften fastställs av kongressen. Kongressen kan delegera uppgiften till styrelsen.
Medlemsavgift skall erläggas för alla medlemmar i de anslutna organisationerna som är
berättigade till medlemskap, och förfaller till betalning den 1 januari betalningsåret. Avgiften skall
betalas senast den 28 februari, utom när ett medlemsförbund har ansökt om befrielse, ny
indexering, nedsättning, uppskov eller delbetalning i enlighet med procedurerna i bilaga 2,
”Särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter”.
Medlemsorganisationer som inte betalat sina avgifter eller beviljats befrielse före den 1 juli
betalningsåret förklaras ha en avgiftsskuld för året. De förlorar sina rättigheter i PSI och skall
informeras om detta. De rättigheter och förmåner som avses i denna paragraf omfattar:
 deltagande i PSIs evenemang, verksamheter eller program
 bidrag till PSI-evenemang, -verksamheter eller –program, (endast till länder med ett
indextal under 100 %)
 medlemskap i PSIs kommittéer, arbetsgrupper eller andra strukturer, med undantag för
styrelsen och arbetsutskottet, där bestämmelserna i bilaga 5, ”Styrelsens uppgifter och
interna bestämmelser” skall gälla.
Särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter finns i bilaga 2, ”Särskilda
bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter”.

Bilaga 2: Definitioner och särskilda bestämmelser för betalningen av medlemsavgifter
a) Den årliga medlemsavgiften utgörs av ett fast belopp per medlem, och fastställs av PSIs
kongress, eller om denna delegerar beslutet, av PSIs styrelse.
b) Valutan är euro.
c) Minimiavgiften på 500 euro gäller för alla medlemsförbund som annars skulle betala mindre
än 500 euro. Minimiavgiften fastställs av kongressen, eller om denna delegerar beslutet, av
PSIs styrelse.
d) Beräkningen av en medlemsorganisations totala avgift sker med hjälp av ett indexsystem som
bygger på BNP-siffror som tas fram av FNs utvecklingsprogram UNDP. Avgiften för
medlemsförbund i länder med en BNP per capita under genomsnittet i världen minskas till det
procenttal som erhålls om man dividerar det nationella BNP per capitatalet med
världsgenomsnittet, avrundat till det närmaste av de fem indexbanden 10 %, 25 %, 50 %,
75 % och 100 %). Indextalen kan justeras av styrelsen, eller om denna delegerar uppgiften,
av arbetsutskottet.
e) Styrelsen och arbetsutskottet kan bevilja medlemsorganisationer en tillfällig nedsättning av
avgiften om de på grund av särskilda omständigheter inte helt kan fullgöra sina ekonomiska
förpliktelser. I undantagsfall kan styrelsen eller arbetsutskottet bevilja befrielse från avgiften.
Styrelsen eller arbetsutskottet kan också bifalla en begäran om uppskov med betalningen,
eller om att betala avgiften genom ett antal delbetalningar, under specificerade och
överenskomna villkor.
f) Alla sådana ansökningar till styrelsen eller arbetsutskottet skall tillsändas generalsekreteraren
tillsammans med alla nödvändiga uppgifter och måste ha inkommit senast den 28 februari det
år som avgiften skall betalas. Endast i nödfall kan ansökningar som inkommer efter detta
datum övervägas. Generalsekreteraren skall presentera alla ansökningar som hänför sig till
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paragraf 4 för den berörda regionala exekutivkommittén för att inhämta dess
rekommendation.
g) Medlemsförbund i länder med indextal för medlemsavgifterna under 100 % skall ha full rösträtt
för sitt medlemsantal, förutsatt att de till fullo erlagt den indexerade avgiften. Hela
medlemsantalet skall beaktas i den beräkning som görs i bilaga 4, ”Kongressregler/
arbetsordning”.

§ 6: KONGRESS
6.1

Kongressen är PSIs högsta beslutande organ. Kongressen består av ombud från
medlemsorganisationerna.

6.2

En ordinarie kongress anordnas vart femte år. Generalsekreteraren sammankallar
kongressen i enlighet med styrelsens beslut. Medlemsorganisationerna skall informeras
om tid och plats för kongressen minst 12 månader före kongressen.

6.3

En extrakongress skall sammankallas om styrelsen beslutar det, och den skall då
anordnas inom fem månader efter beslutet, eller på begäran av fyra eller fler
medlemsorganisationer som tillsammans representerar minst en tredjedel av PSIs
betalande medlemmar. Extrakongressen skall endast behandla ärendena för vilka den
sammankallats.

6.4

Kongressens dagordning skall omfatta alla punkter som anges i bilaga 4, ”Dagordning”.

6.5

Medlemsorganisationer som har fullgjort sina förpliktelser i enlighet med § 4,
”Medlemsavgifter” har rätt att vara representerade på kongressen på grundval av det
genomsnittliga antalet betalande medlemmar under åren efter den föregående
kongressen, inklusive det aktuella kongressåret, eller efter anslutningen till PSI.

6.6

Medlemsförbundens representation bygger på följande tabell. Män och kvinnor bör vara
representerade i lika stort antal i delegationer med mer än ett ombud, utom när detta inte
är möjligt på grund av en betydande överrepresentation av ett av könen bland den
anslutna organisationens medlemmar.
Upp till 5 000 medlemmar 5 001- 10 000 medlemmar 10 001- 20 000 medlemmar 20 001- 35 000 medlemmar 35 001- 50 000 medlemmar 50 001-100 000 medlemmar -

1 ombud
2 ombud
3 ombud
4 ombud
5 ombud
6 ombud

För varje påbörjat 50 000-tal betalande medlemmar därutöver – ytterligare ett ombud.
6.7

Kongressens fullmaktskommitté
Under sin första session väljer kongressen en fullmaktskommitté, som verifierar
ombudens fullmakter.

6.8

Kongressens arbetsordningskommitté
Styrelsen utser en arbetsordningskommitté, som skall förbereda handläggningen av
kongressen. Den skall bestå av en person från varje region, en person för varje PSI-språk,
om språken inte redan är representerade, en representant från kvinnokommittén, om detta
inte redan är uppfyllt genom den regionala och språkliga representationen, en person från
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värdlandet om detta lands språk inte redan är representerat och en av företrädarna för
unga arbetstagare i styrelsen.
6.9

Val av ordförande och generalsekreterare
Ordföranden och generalsekreteraren väljs med enkel majoritet av kongressen. Styrelsen
utser två valförrättare, en man och en kvinna, som samlar in och granskar nomineringar.
Valförrättarna ansvarar för arbetsordningskommittén. Alla kandidater har rätt att nominera
granskare.
En ordförandekandidat måste vid nomineringen vara en erkänd medlem i en
medlemsorganisation med gott anseende i PSI. En kandidat till posten som
generalsekreterare måste ha erfarenhet från en genuin facklig organisation.
Procedurer och regler beskrivs i bilaga 4. ”Kongressregler/arbetsordning”

Bilaga 4: Kongressregler/arbetsordning
Dagordning
Kongressens dagordning skall omfatta följande punkter:
a) Val av och rapporter från fullmaktskommittén
b) Nomineringar och godkännande av:
i. Kongressens vice ordförande
ii. Rösträknare
iii. Arbetsordningskommitté
c) Bekräftelse av utnämningen av en tredje förtroendeperson enligt § 13.1
d) Verksamhetsberättelser för perioden sedan den föregående kongressen
e) Ekonomisk rapport, internrevisorernas rapport, fastställande av medlemsavgiften
f) Stadgeenliga val:
i. PSIs ordförande
ii. generalsekreterare
iii. styrelse
iv. internrevisorer
g) Ett förslag till handlingsprogram, med uppgifter och mål, för den kommande kongressperioden, som beskriver verksamheter som skall genomföras på områden som är centrala
för PSIs medlemmar
h) Medlemsorganisationernas och styrelsens motions- och resolutionsförslag
i) Övriga ärenden som styrelsen önskar förelägga kongressen

Resolutioner
a) Motions- och resolutionsförslag från medlemsorganisationerna och styrelsen måste för att tas
upp på dagordningen för en ordinarie kongress ha inkommit till generalsekreteraren senast
sju månader före kongressen.
b) Generalsekreteraren skall skicka dessa motions- och resolutionsförslag till medlemsorganisationerna senast fem månader före kongressen.
c) Förslag till ändringar i inkomna motions- och resolutionsförslag måste ha inkommit till
generalsekreteraren senast fyra månader före kongressen.
d) Generalsekreteraren skall skicka alla ändringsförslag till medlemsorganisationerna senast två
månader före kongressen.
e) Ett förslag till dagordning, rapporter och arbetsordningen skall skickas till kongressombud
senast två månader före kongressen. Den slutliga dagordningen och arbetsordningen
godkänns av kongressen.
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f)

Brådskande motioner/resolutioner kan läggas fram i frågor där en utveckling skett efter
tidsfristen för att lämna in förslag. Sådana motioner/resolutioner skall endast behandlas om
en av de regionala exekutivkommittéerna eller mer än hälften av ombuden godkänner det.

Deltagande i kongressen
a) För organisationer som i enlighet med bilaga 2, ” Definitioner och särskilda bestämmelser för
betalningen av medlemsavgifter” har beviljats befrielse från medlemsavgifter under något av
åren som föregår en kongress skall antalet betalande medlemmar sättas till noll för detta år.
Medlemsorganisationer för vilka det genomsnittliga medlemsantalet för hela perioden är noll
skall ha rätt att sända ett ombud.
b) Medlemsorganisationerna har rätt att sända en observatör för varje påbörjat 100 000-tal
betalande medlemmar. Män och kvinnor bör vara representerade i lika stort antal i grupper
om mer än en observatör, utom när detta inte är möjligt på grund av en betydande
överrepresentation av ett av könen bland den anslutna organisationens medlemmar.
c) Kongressens fullmaktskommitté kan för kongressen föreslå att medlemsorganisationer i
värdlandet skall kunna delta med fler observatörer.
d) Resor och uppehälle för kongressombud och observatörer bekostas av organisationerna
som representeras. Styrelsen kan vid behov ge ekonomiskt bistånd ur PSIs medel till ombud
från länder med ett indextal under 100 %, för att medlemsorganisationer, skall representeras
av minst ett ombud, under förutsättning att dessa organisationer har fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser i enlighet med § 4.
e) Ombudens och observatörernas namn skall meddelas till generalsekreteraren minst fyra
månader före kongressen. Generalsekreteraren skall granska dessa nomineringar och
meddela medlemsförbunden om de inte uppfyller de stadgeenliga kraven.
f) Styrelsen har rätt att erbjuda nationella eller internationella organisationer med vilka PSI
upprätthåller relationer att sända observatörer.
g) Andra personer vars deltagande önskas kan också inbjudas som gäster.
h) Medlemsorganisationer som inte kan närvara vid kongressen kan ge ombud från en annan
organisation i samma regiondel fullmakt att representera dem. Organisationen som inte kan
delta måste i så fall skriftligen informera generalsekreteraren om fullmakten fyra veckor i
förväg. Ingen organisation får rösta med fullmakt för fler än tre andra organisationer.

Kongressens fullmaktskommitté
a) Fullmaktskommittén har befogenhet att utreda om medlemsorganisationerna uppfyller de
villkor och förpliktelser som fastläggs i stadgarna. Fullmaktskommittén skall kunna begära all
information som krävs för att fullgöra sitt uppdrag, eller för att bestyrka att ombudens fullmakter är äkta, av generalsekreteraren, styrelsens ledamöter och kongressombuden.
b) Kommittén skall avlägga en rapport med lämpliga rekommendationer till kongressen. Inga
omröstningar eller val får äga rum innan kongressen har diskuterat och röstat om
fullmaktskommitténs första rapport och rekommendationer.
c) Fullmaktskommittén skall vid beräkningen av rösträtten och antalet ombud och observatörer
inte beakta betalningar av medlemsavgifter som inkommit senare än två månader före
kongressen. Kommittén kan dock, om den berörda regionala exekutivkommittén rekommenderat det under sitt möte omedelbart före kongressen, ta hänsyn till försenade betalningar om
särskilda omständigheter, som medlemsorganisationen inte har kunnat påverka, ger skäl för
sådana förseningar.

Kongressens arbetsordningskommitté
När regionala exekutivkommittéer nominerar sina representanter till kongressens arbetsordningskommitté skall de beakta styckena i § 1 under "Jämlikhet, rättvisa och mångfald".
Arbetsordningskommittén skall bland sina ledamöter välja en ordförande. Generalsekreteraren
utser kommitténs sekreterare. Kommittén skall:
a) pröva och lämna en rapport om validiteten av medlemsorganisationernas och styrelsens
motioner, resolutioner och ändringsförslag
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b) utarbeta sammansatta motioner/resolutioner om det är lämpligt och när det har lagts fram två
eller flera motioner/resolutioner om likartade ämnen som inte står i motsättning till varandra
c) rekommendera en behandlingsordning och tidsgränser för talarna
d) rapportera till kongressen beträffande alla andra frågor som kräver beslut för att den skall
kunna utföra sina åligganden på lämpligt sätt.
Kommittén skall sammankallas före kongressen och göra sin första rapport i god tid före
kongressens första arbetssession. Vid denna session ombes kongressen godkänna kommitténs
sammansättning.

Votering
a) Endast ombud skall ha rätt att rösta. Votering sker som regel genom handuppräckning med
ombudens kongresskort.
b) Om medlemsorganisationer från minst fyra länder innan voteringen börjar begär
medlemsvotering skall ordföranden fråga kongressen om en sådan votering skall
verkställas. Kongressen beslutar med handuppräckning i denna fråga. Om den beslutar om
en medlemsvotering skall en sådan verkställas omedelbart. Röstning sker på grundval av
antalet betalande medlemmar i varje organisation.
c) Både vid votering med handuppräckning och vid medlemsvotering fattas beslut med enkel
majoritet, d.v.s. minst hälften av de avgivna rösterna plus en, nedlagda röster oräknade. Detta
gäller inte för voteringar om stadgeändringar och om PSIs upplösning.
d) Rösträknare skall väljas under kongressens första session.

Val av ordförande och generalsekreterare
a) Senast sju månader före en kongress skall generalsekreteraren meddela alla medlemsorganisationer att deras nomineringar till posterna som ordförande och generalsekreterare
skall ha inkommit till valförrättaren som omnämns i § 6.8 senast två månader före kongressen.
b) Valförrättaren skall om mer än en person nominerats låta trycka röstsedlar med namnen på
alla nominerade kandidater. Dessa ges till närvarande medlemsorganisationer och
frånvarande medlemsorganisationers befullmäktigade ombud. Röstning sker på grundval av
det genomsnittliga antalet betalande medlemmar under åren efter föregående kongress,
inklusive kongressåret, eller efter anslutningen till PSI.
c) Varje medlemsorganisation skall tydligt med ett "X" bredvid kandidatens namn visa sitt val
och därefter lägga röstsedeln i valurnan som tillhandahålls av rösträknarna.
d) Röstsedlarna räknas av rösträknarna, som meddelar resultatet till valförrättaren och ser till att
röstsedlarna makuleras vid slutet av kongressen.
e) PSIs ordförande, eller vid val av PSIs ordförande första viceordföranden, meddelar
röstresultatet. Om ingen kandidat erhållit minst hälften av rösterna plus en, skall omval
förrättas mellan de två kandidater, som erhållit det högsta antalet röster i den första
valomgången.
f) Den kandidat som erhållit minst hälften av rösterna plus en vid första eller andra valomgången
förklaras vald.
g) Hur de enskilda medlemsförbunden röstat förblir en hemlighet och offentliggörs inte.
h) Rösträknarna skall endast godkänna klart markerade röster som avgivits på de av
generalsekreteraren utgivna officiella röstsedlarna. Rösträknarna skall rapportera antalet
ogiltiga röster.
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