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Grundsatser för TCO-rådet i Skåne.

Definition/
TCO-rådet i Skåne är en frivillig samarbetsorganisation för TCO:s
verksamhetsområde medlemsförbund i Skåne. Samarbetet skall eftersträva öppenhet,
gemenskap och samsyn samt ha Skåneperspektivet i sina göranden.
Ändamål

Att - främja samarbetet mellan TCO-förbundens regionala och lokala
enheter inom rådets verksamhetsområde.
Att - företräda förbunden inom rådets verksamhetsområde i
gemensamma frågor samt samordna regional och lokal representation
Rådet äger icke att företräda de anslutna organisationerna i avtalsfrågor
eller andra fackliga angelägenheter, vilkas avgörande stadgeenligt
ankommer på förbund eller annat organ.

Rådets organisation Samtliga förbundsenheter inom rådets verksamhetsområde har rätt att
ingå i rådet.
Rådets beslutande organ är Rådsmötet. Beslut förutsätter konsensus.
Ett arbetsutskott utses vid Årliga mötet/rådets årsmöte. Arbetsutskottet
bereder ärende till Rådsmötet.
Rådsmötet/AU kan hänskjuta specifika frågor till
arbetsgrupper/nätverksgrupper för beredning.
Rådsmöte

Ekonomi

Revision
Grundsatser
Upplösning

Rådets årsmöte äger rum under första kvartalet varje år. Kallelse till
medlemsförbunden utsändes en månad före mötet. Vid rådets årsmöte
skall bl a följande ärenden finnas upptagna på dagordningen:
 Anmälan av vilka förbundsenheter som ingår i rådet
 Redovisning av det gångna årets verksamhet med ekonomisk
redovisning
 Revisorernas berättelse
 Fråga om ansvarsfrihet
 Val/anmälan av arbetsutskott. Bland dessa utses ordförande och
kassör. Ordförandeskapet ägs i turordning, två år per organisation.
 Val av revisorer
Vid AU-mötena svarar de fem största förbunden inom TCO att
medverka med minst en ledamot. AU kallar till minst 4 rådsmöte per år
inklusive planeringsdag. Rådsmötena förläggs växelvis till MalmöHelsingborg-Kristianstad. Rådsmöte skall även hållas om minst hälften
av de i rådet ingående förbunden gör skriftlig framställan därom.
Rådets verksamhet finansieras av TCO beviljade anslag. Ordförande
svarar för erforderlig administration via sin förbundsenhet som ersätts
ekonomiskt för detta. Mandatperiod för ordförandeskapet är två år.
Respektive förbundsenhet tar kostnaderna för sin representation i TCOrådet såvida inte annat beslutas.
De av årsmötet utsedda revisorerna ska granska rådets räkenskaper och
förvaltning och avge en till nästa årsmöte ställd berättelse.
Antagande av och ändringar av grundsatserna/stadgar skall behandlas
vid rådets årsmöte och underställas TCO för godkännande.
För upplösning av TCO-rådet krävs beslut på rådets årsmöte.
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