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1 Namn och hemort 

Föreningens namn är Ammattiliitto Pro ry, på svenska Fackförbundet Pro rf. I dessa 
stadgar används för föreningen benämningen förbund. Förbundets hemort är 
Helsingfors stad och dess verksamhetsområde hela landet. 
 

 

2 Ändamål och verksamhet 

Förbundets ändamål är att förbättra sina personmedlemmars allmänna ekonomiska och 
samhälleliga ställning.  
Förbundets syfte är därtill att sammanföra fackorganisationer inom branscher som 
omfattas av förbundets intressebevakning samt intressebevakning i de här sektorerna. 
 
Förbundet sköter, som en sammanslutning av sina föreningar och personmedlemmar, 
intressebevakningen på arbetsmarknaden genom att bland annat ingå kollektivavtal, 
arbets- och tjänstekollektivavtal, påverka närings- och utbildningspolitiken och 
arbetsmiljöfrågor. 
 

Därtill påverkar förbundet samhälleligt såväl i hemlandet som internationellt så att 
 

– personmedlem behandlas rättvist i arbetslivet och att hon eller han lever i ett 
jämlikt, tryggt samhälle 

– personmedlem klarar sig på sin lön och att utkomsten är tryggad också i andra 
situationer 

– personmedlem har en bra och mångsidig kompetens som garanterar en trygg 
ställning i arbetslivet 

– arbetstiden är flexibel enligt personmedlemmens livssituation och att hon eller han 
också har tillräckligt med fritid. 

 
För att förverkliga sitt syfte ordnar förbundet möten, kurser, diskussioner och föredrag 
samt hobbyverksamhet för fritiden. Förbundet bedriver publikations-, upplysnings- och 
informationsverksamhet samt ger utlåtanden och gör förslag. Förbundet följer med 
utvecklingen av socialpolitiken och lagstiftningen och deltar i den samhälleliga 
diskussionen samt påverkar samhälleligt beslutsfattande. Förbundet upprätthåller och 
utvecklar samarbete med nationella och internationella fackorganisationer. Förbundet 
fungerar även på andra motsvarande sätt för att förverkliga sitt syfte. 
 
För att stöda sin verksamhet kan förbundet äga fastigheter och semesterställen, 
upprätthålla inkvarterings- och förplägningsrörelse samt utöva annan affärsverksamhet 
som avses i 5 § i föreningslagen. 
 

 

3 Förbundets språk 

Förbundets språk är finska och svenska, protokollspråket är finska. 
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4 Förbundets obundenhet 

Förbundet är partipolitiskt obundet. 
 
 

5 Medlemmar 

Medlemsföreningar 
 
Till medlemmar i förbundet kan godkännas registrerade föreningar bildade av personer 
inom offentlig eller privat bransch eller med dem jämförbara yrkesutövare i 
löntagarställning, som förbinder sig att efterfölja förbundets stadgar och 
förvaltningsorganens beslut. 
 
Styrelsen fattar beslut om godkännande. Om styrelsen inte godkänner en ansökan ska 
ärendet överlämnas för avgörande på representantskapets följande ordinarie möte. 
 
Medlemsföreningens rättigheter och skyldigheter 

 

Föreningens huvuduppgift är intressebevakning, vilket förverkligas genom att organisera 
verksamhet på arbetsplatsnivå, stöda personalrepresentanter, värva medlemmar, 
övervaka att kollektivavtalen, arbets- och tjänstekollektivavtalen tillämpas, ingå avtal på 
företagsnivå om det är möjligt enligt kollektivavtalet och arbets- och 
tjänstekollektivavtalet och genom att delta i den egna koncernens, företagets eller 
gruppens nationella och internationella löntagarsamarbete. 
 
Föreningarna har rätt att erhålla stöd från förbundet för att sköta sina stadgeenliga 
uppgifter och uppgifter i enlighet med förbundets syften. Föreningarna är skyldiga att 
efterfölja dessa stadgar, representantskapets beslut och av styrelsen utfärdade 
bestämmelser på basis av dessa beslut eller förbundets stadgar.  
 
Då förening ändrar sina stadgar ska ändringen underställas styrelsen för fastställelse. 
 
Då en person blir medlem i en medlemsförening ska hon eller han samtidigt ansluta sig 
som personmedlem också i förbundet. 
 
Personmedlemmar 
 
Till personmedlemmar i förbundet kan godkännas personer som arbetar i offentlig och 
privat bransch samt med dem jämförbara yrkesutövare i löntagarställning. 
 
Styrelsen fattar beslut om godkännande. Personmedlem bör också höra till en 
medlemsförening. 
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Personmedlems rättigheter och skyldigheter 
 
Personmedlem har rätt att få stöd från förbundet i ärenden om lön, tjänstevillkor och 
anställningsvillkor samt om anställningsförhållanden och tjänsteförhållanden. 
 
Personmedlem är skyldig att efterfölja dessa stadgar, representantskapets beslut och av 
styrelsen utfärdade bestämmelser på basis av dessa beslut eller förbundets stadgar. 
 
Då personmedlem ansluter sig till förbundet ska hon eller han till förbundet ge begärda 
uppgifter i anslutning till medlemskapet och uppgifter som behövs för inkassering av 
medlemsavgift samt ändringar som skett i dem.  
 
Då personmedlem varaktigt går i pension bör hon eller han utträda från förbundet och 
om hon eller han så önskar övergå till fungerande seniorförening med begränsade 
medlemsrättigheter.    
 
Begränsade medlemsrättigheter 
 
Föreningen och medlemmen kan enligt anslutningsavtalet ha begränsade medlems-
rättigheter och begränsad medlemsavgift enligt de grunder som representantskapet 
fastslagit.  
 
Samfundsmedlemsförening 
 
Till förbundets samfundsmedlem kan godkännas registrerad förening bildad av personer 
som huvudsakligen arbetar i samma branscher som förbundets medlemsföreningar och 
som sköter intressebevakning. Föreningens medlemmar är inte personmedlemmar i 
förbundet. 
 
Förbundets styrelse bestämmer om godkännande av samfundsmedlemmarna till 
medlemmar och förbundets representantskap om samfundsmedlemsavgiften. 
 
Förbundets stadgar gäller bara i tillämpliga delar samfundsmedlemsföreningen samt 
dess medlemsföreningar och medlemmar. 
 
Samfundsmedlemsföreningen kan utträda eller föreningen kan uteslutas från 
medlemskapet enligt punkt 6 i stadgarna.  
 

6 Utträde och uteslutning från medlemskap 

Medlemsföreningar 
 
Om förening vill utträda ur förbundet, ska frågan om utträde behandlas vid 
föreningsmöte. Om utträde ska meddelas i enlighet med föreningslagens 13 §.  
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Förening anses ha utträtt i slutet av den kalendermånad då anmälan om utträde 
gjordes. 
 
Om förening verkar i strid med förbundets syften, bryter mot dessa stadgar eller inte 
iakttar beslut fattade av förbundets förvaltningsorgan, kan styrelsen utesluta föreningen 
från förbundets medlemskap. 
 
Förening kan vädja till representantskapet om uteslutningsbeslutet genom att till 
styrelsen överlämna en skriftlig vädjan inom trettio (30) dagar från det att den uteslutna 
fått vetskap om uteslutningsbeslutet. Representantskapet avgör ärendet vid sitt följande 
ordinarie möte. 
 
Uteslutningsbeslutet träder i kraft i slutet av den kalendermånad inom vilken 
besvärstiden utgår eller representantskapet fastställer beslutet. Förening som utträtt 
eller blivit utesluten förlorar alla sina rättigheter i förbundet. 
 
Personmedlemmar 

 
Om personmedlem vill utträda ur förbundet ska om utträdet meddelas i enlighet med 
föreningslagens 13 §.  
 
Om personmedlem verkar i strid med förbundets syften, bryter mot dessa stadgar eller 
inte iakttar beslut fattade av förbundets förvaltningsorgan, kan styrelsen på förslag av 
medlemsföreningen utesluta personmedlem från förbundets medlemskap. Styrelsen 
kan också utesluta personmedlem då hon eller han i mer än tre kalendermånader 
försummar att betala den medlemsavgift representantskapet fastställt. Medlem som 
utträtt eller blivit utesluten förlorar samtidigt alla sina rättigheter i förbundet.  
 
 

7 Medlemsavgifter 

Förbundets personmedlem ska på löneinkomst underkastad förskottsinnehållning betala 
till förbundet den medlemsavgift som representantskapet årligen fattar beslut om på 
sitt höstmöte. Medlemsavgiften kan ha ett maximi- och minimibelopp. 
Representantskapet besluter vilken andel av den inkasserade medlemsavgiften som 
kommer till föreningarnas disposition. 

 

Representantskapet kan, likväl bara en gång per kalenderår, av särskild orsak besluta om 
inkassering av extra medlemsavgift, som motsvarar högst tre månaders medlemsavgift 
per medlem. 
 
Styrelsen ger detaljerade anvisningar om inkassering av medlemsavgift och extra 
medlemsavgift, redovisning och utbetalning av föreningarnas andel. 
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8 Förbundets förtroendevalda 

Till ordförande för styrelsen och ledamot eller suppleant i representantskapet samt till 
medlem eller suppleant i styrelsen kan väljas och i dem verka endast sådan medlem i 
medlemsförening som enligt 14 § i stadgarna är röstberättigad och valbar i 
representantskapsval.  

 
9 Styrelse 

Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med föreningslagen, dessa stadgar och 
representantskapets beslut. 
 
Styrelsen väljer inom sig för en fyra års period första och andra vice ordförande, vilka 
kallas förbundets första och andra vice ordförande. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då hon eller han är förhindrad 
på kallelse av vice ordförande, eller då minst hälften av styrelsens medlemmar 
skriftligen kräver det av dem för behandling av ärende som meddelas skilt. 
 
Styrelsen är beslutför då ordförande eller någondera av vice ordförandena och minst 
hälften av de övriga styrelsemedlemmarna är närvarande. 
 
Styrelsen fattar beslut med enkel röstmajoritet. Då rösterna faller lika avgör 
ordförandes röst, i val likväl lotten. Representantskapets ordförande och vice 
ordförande har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. 
 
Styrelsens uppgifter 

Styrelsen har i uppgift att: 
 
1. sammankalla representantskapet till möten samt att förbereda de ärenden som 

behandlas på dem, 
 

2. ansvara för kollektivavtals-, arbets- och tjänstekollektivavtalsverksamheten och 
annan intressebevakning, 

 
3. sköta om förbundets tillgångar och annan egendom, ansvara för förbundets 

placeringsverksamhet, förbereda den årliga verksamhetsplanen och budgeten, se till 
att bokföringen och bokslutet blir klart samt fatta beslut om förbundets 
verksamhetsbidrag, 

 
4. anställa och avskeda förbundets personal, 

 
5. fastställa personalens anställningsvillkor och förbundets resereglemente samt 

arvoden, 
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6. fatta beslut om förbundets inträde i och utträde ur organisationer med undantag av 

centralorganisationen, representera förbundet och 
 

7. sköta övriga ärenden som gäller förbundet. 
 
Styrelsen besluter om försäljning, byte och inteckning av förbundets egendom. 
 
Styrelsen kan vid behov ordna bindande eller rådgivande medlemsomröstningar i 
betydande sakfrågor. 
 
 

10 Organ som styrelsen tillsätter 

För sin verksamhetsperiod tillsätter styrelsen branschvisa förhandlingsdelegationer och 
på dessas förslag vid behov sektorvisa intressebevakningskommittéer.  
 
Styrelsen kan under sin verksamhetsperiod utse förhandlings- och arbetsgrupper som 
rådgivande organ för frågor i en viss bransch eller för bestämda och tidsbestämda 
uppdrag. 
 
Styrelsen kan också bilda forum för grupper på basis av bland annat examen/utbildning 
eller språk och för andra referensgrupper som förverkligar förbundets syfte. Styrelsen 
fastslår verksamhetsdirektiven för forumen.  
 
 

11 Regionalt samarbete 

Den regionala verksamheten är samarbete mellan föreningarna i regionen. Avsikten 
med samarbetet är att främja informationsgången mellan föreningarna, näringspolitisk 
och samhällelig påverkan samt att utse regionala representanter. Styrelsen fastslår 
verksamhetsområdenas gränser och direktiven för den regionala verksamheten. 
 
 

12 Tecknande av förbundets namn 

Förbundets ordförande, vice ordföranden och tjänstemän som styrelsen utser tecknar 
förbundets namn, alltid två tillsammans. 
 

13 Räkenskapsperiod och revision 

Förbundets räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslutet med behövliga dokument och 
styrelsens årsberättelse ska ges till revisorerna en månad före representantskapets 
vårmöte. Revisorerna bör ge styrelsen sitt skriftliga utlåtande senast två veckor före 
representantskapets vårmöte. 
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14 Representantskapsval 

Till representantskapet hör 100 ordinarie ledamöter och högst 100 allmänna 
suppleanter. Ledamöterna i representantskapet och suppleanterna väljs med val för 
fyra år i relation till sektorernas medlemsantal, så att ingen sektor eller avtalsbransch 
får dominerande ställning. 
 
Sektorerna fungerar som valdistrikt. Den regionala aspekten tryggas i sektorerna. 
 
Som valsystem används majoritetsval. I val kan man rösta bara på en kandidat. 
Medlemsföreningar och självständiga valmansföreningar kan nominera kandidater. 
Valmansförening ska ha minst 20 röstberättigade anhängare i den egna sektorn. 
Röstberättigade och valbara är medlemmar som är i arbetslivet eller står till 
arbetsmarknadens förfogande. 
 
Representantskapsvalet hålls vid tidpunkt som styrelsen bestämt senast två (2) 
månader före representantskapets fyraårsperiod tar slut, antingen per post eller med 
hjälp av datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel. 
 
Närmare bestämmelser om nominering av kandidater, fördelning av platser i 
representantskapet mellan sektorerna, valdistriktsindelning och annat om ordnandet av 
val ges i röstnings- och valreglementet som representantskapet godkänt. 
 
 

15 Representantskap 

Representantskapet utövar högsta beslutanderätt i förbundet. Representantskapets 
ordinarie möten är det årliga vårmötet som hålls i april–maj och höstmötet som hålls i 
oktober–november. 

Representantskapet väljer på det första mötet inom sig ordförande samt fyra (4) vice 
ordförande för en fyra års verksamhetsperiod. Vid val av presidiet beaktas sektorernas 
representativitet. 
Representantskapet bestämmer i vilken ordning vice ordföranden kommer i stället för 
ordförande då denne är förhindrad.   
 
Ledamöterna i representantskapet som valts från var sektor bildar en sektorgrupp i 
representantskapet, som vid behov samlas före eller under representantskapets möte. 
På sitt första möte efter representantskapsvalet konstituerar sig varje sektorgrupp och 
väljer en ledare åt sig och andra behövliga mötesfunktionärer. Sektorgruppens uppgift 
är bland annat att för sektorn nominera kandidater till förbundets styrelse med 
beaktande av bestämmelserna i punkt 7 om representantskapets höstmöte i 17 § i 
stadgarna. 
 
Mer detaljerade anvisningar om grunderna för kandidatnominering vid val av styrelse 
ges vart fjärde år enligt 17 § 4 punkten i stadgarna.  
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Representantskapets extra möte hålls då styrelsen anser att det finns orsak eller då 
minst två femtedelar (2/5) av ledamöterna i representantskapet anser det vara 
nödvändigt. I det senare fallet ska mötet hållas inom två (2) månader från att skriftligt 
förslag om detta lämnats till styrelsen. 
 
Styrelsen fattar beslut om möjliggörande av deltagande på distans i representant-
skapets möten eller i behandling av ett visst ärende och beslutsfattande vid 
representantskapets möte. Styrelsen fattar beslut om närmare bestämmelser om 
deltagande på distans.  
 
 

16 Kallelse till representantskapets möten 

Representantskapet sammankallas av styrelsen. Styrelsen ska meddela de ordinarie 
ledamöterna och suppleanterna i representantskapet, medlemsföreningarna och 
revisorerna om representantskapets ordinarie möte minst två (2) månader före mötet. 
 
Representantskapets ordinarie möten sammankallas genom att minst två (2) veckor 
före mötet sända till varje ledamot i representantskapet och revisorerna ett brev eller 
e-post. I kallelsen ska nämnas de ärenden som behandlas vid mötet samt möjligheten 
att på distans delta i mötena på sätt som styrelsen fastställt. 
 
Extra representantskapsmöte sammankallas genom att minst två (2) dagar före mötet 
sända ett brev eller e-post till varje ledamot i representantskapet och revisorerna. I 
kallelsen ska nämnas de ärenden som behandlas vid mötet. 
 
 

17 Representantskapets ordinarie möten 

Vid representantskapets vårmöte behandlas följande ärenden: 
 

1. bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande presenteras 
 
2. fattas beslut om att fastslå bokslutet och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och 

övriga ansvarsskyldiga, 
 

3. besluts om användning av överskott eller täckning av eventuell förlust,  
 

4. vart fjärde år godkänns röstnings- och valordningen 
 

5. behandlas och bestäms grunderna för följande års verksamhetsplan och budget 
 

6. behandlas motioner som avses i 19 §. 
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Vid representantskapets höstmöte behandlas följande ärenden: 
 

1. vart fjärde år konstateras representantskapets sammansättning, 
 
2. fastställs medlemsavgiften och andelen som återbetalas till medlemsföreningarna 

för följande kalenderår, 
 

3. presenteras den av styrelsen uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten, 
 

4. vart fjärde år bestäms förbundets handlingsprogram och reglemente för 
förhandlingsverksamheten, 

 
5. vart fjärde år väljs ordförande för styrelsen, som benämns förbundets ordförande, 

 
6. vart fjärde år fastslås antalet styrelsemedlemmar, 

 
7. vart fjärde år väljs 15–20 medlemmar och högst 10 allmänna suppleanter till 

styrelsen så att en sektor inte får dominerande ställning i styrelsen. Vi val av 
medlemmar bör beaktas både kvinnornas och männens relativa andel av 
medlemskåren och regional representativitet. 

 
8. vart fjärde år väljs två (2) revisorer och personliga vice revisorer för dem. Till revisor 

och vice revisor kan även väljas revisionsbolag, varifrån ansvarig revisor väljs.  
 

9. besluts om arvoden som betalas till medlemmarna i styrelsen och 
 

10. behandlas motioner som avses i 19 §. 
 
Representantskapet besluter dessutom om: 
 
a) anslutning till centralorganisation, 
 
b) väljer ny ordförande för förbundet, styrelsemedlem, revisor, inom representant-

skapet ordförande eller vice ordförande till verksamhetsperiodens slut, ifall någon 
av dem avgår, blir förhindrad på basis av 8 § i stadgarna eller annars varaktigt blir 
förhindrad att sköta sin uppgift. Valet ska nämnas i möteskallelsen. 

 
Medlem som valts till representantskapet kan väljas till styrelsen, men då kan hon eller 
han inte längre vara ledamot i representantskapet. 
 
Om ledamot i representantskapet blir förhindrad enligt 8 § i stadgarna eller hon eller 
han blir invald i förbundets styrelse eller hon eller han annars varaktigt blir förhindrad, 
upphör hon eller han att vara ledamot i representantskapet och ersätts av en allmän 
suppleant. 
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Medlemsförening som ansluter sig som medlem i förbundet under tiden mellan val av 
representantskap eller styrelse kan enligt anslutningsavtalet få representation i 
representantskapet och/eller styrelsen. Storleken på styrelsen och/eller representant-
skapet kan i en sådan situation avvika från bestämmelserna i stadgarnas paragrafer  
14 och 17 till slutet av representantskapets och styrelsens stadgeenliga 
verksamhetsperiod. 
 
Samfundsmedlemsförening kan enligt sitt serviceavtal få observatörsrepresentation till 
förbundets representantskap och/eller styrelse med närvaro- och yttranderätt. 

 
 

18 Behandling av ärenden i representantskapet 

Representantskapet är beslutfört när ordförande eller vice ordförande och minst 
hälften av de övriga ledamöterna i representantskapet är närvarande. Representant-
skapets beslut blir den åsikt som över hälften av rösterna understött. Faller rösterna lika 
avgör den åsikt som mötets ordförande omfattar, i val avgör likväl lotten. 
 
Medlemmarna i styrelsen och förbundets revisorer har närvaro- och yttranderätt på 
representantskapets möten. Om ordinarie ledamot i representantskapet har meddelat 
att hon eller han är förhindrad att närvara vid representantskapets möte, kallas i dennes 
ställe en allmän suppleant i den ordning dessa valts. 

 
 
19 Motioner till representantskapet 

Rätt att inlämna motioner till representantskapet har styrelsen och ledamöterna i 
representantskapet, medlemsföreningarna och personmedlemmarna. Ledamot i 
representantskapet, medlemsförening och personmedlem bör inlämna sin motion till 
styrelsen senast 60 dygn före mötet. Motionen ska vara skriftlig och till den fogas ett 
förslag till beslut. 
 

 
20 Behandling av kollektivavtal, arbets- och tjänstekollektivavtal och åtgärder vid arbetskonflikt 

21 Ändring av stadgarna och upplösning av förbundet 

Beslut om att ändra stadgarna och upplösa förbundet ska fattas i representantskapet 
med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de givna rösterna. I möteskallelsen ska 
ändring av stadgarna eller upplösning av förbundet nämnas. 

 
Då förbundet upplöses används förbundets tillgångar för att främja förbundets 
ändamål, på det sätt som mötet som fattar beslut om upplösningen bestämmer. 
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22 Uppnådda medlemsrättigheter 

Medlemsrättigheter som erhållits enligt tidigare stadgar kvarstår. 
 
 

23 Övergångsperiod 

Löntagarorganisationen Pardia rf:s föreningar kan för övergångstiden välja till 
representantskapet en gemensam representant/gemensamma representanter (högst 
20) för alla föreningar som ansökt om medlemskap. Representanten är normal ledamot 
i Pros representantskap med normala rättigheter och skyldigheter för ledamot i 
representantskapet. Ledamotens representantskapsperiod följer Pros 
representantskapsperiod.  Då perioden upphört förrättas i Pro val i enlighet med 
stadgarna och platserna i representantskapet fördelas utgående från valresultatet.  
 
Medlemsföreningarna i Löntagarorganisationen Pardia rf kan till Pros styrelse välja en 
gemensam representant/gemensamma representanter för alla föreningar som ansökt 
om medlemskap (högst 4). Representanten är medlem i Pros styrelse med normala 
rättigheter och skyldigheter för medlem i styrelsen. Medlemmens styrelseperiod följer 
Pros styrelseperiod. Då perioden upphört förrättas i Pro representantskapsval i enlighet 
med stadgarna och styrelseplatserna fördelas enligt stadgarna och representantskapets 
beslut. 


