Riktlinjer för TCO-råden
1. Ändamål
TCO-råd har till ändamål
Att i angivna frågor bidra till TCO:s påverkansarbete lokalt och regionalt
Att sträva efter samverkan mellan förbunden lokalt och regionalt, i syfte att visa att
facket kan och vill förändras och att göra TCO-förbunden till det självklara fackliga
alternativet för unga akademiker och andra välutbildade och professionella
yrkesutövare
Rådets verksamhet ska genomsyras av i TCO-stadgan fastställda grundläggande
värderingar för TCO.
2. Inrättande och verksamhetsområde
TCO-råd inrättas, och upplöses, genom beslut av TCO-styrelsen. Samtliga TCOförbund har rätt att ingå i TCO-råd, men alla behöver inte vara med.
Verksamhetsområde och namn för TCO-råd fastställs av TCO-styrelsen, på förslag
från rådet.
3. TCO-råds organisation
TCO-råd ska ha minst ett ”rådsmöte” om året.
Till årligt rådsmöte kallas, minst en månad före mötet, samtliga TCO-förbund inom
aktuellt område. Varje förbund har rätt att utse ett ombud med rösträtt.
Inför det årliga rådsmötet ska varje förbund meddela om de för kommande år önskar
ingå i rådet eller ej.
Rådsmötet konfirmerar rådets verksamhetsområde, eller begär för kommande år
förändring hos TCO-styrelsen. Rådsmötet konstaterar också vilka förbund som det
året konstituerar TCO-rådet.
Rådsmötet väljer på ett år ordförande och ytterligare minst två styrelseledamöter,
samt en revisor. Ordförande och styrelseledamöter ska ha stort förtroende från, och
stark förankring hos, i rådet ingående förbund. Rådsmötets beslut meddelas TCO och
förbunden.
TCO-styrelsen fastställer årligen verksamhetsinriktning för TCO-råden, med
utgångspunkt i TCO:s verksamhetsplan och budget.
TCO-rådets styrelse fastställer budget och verksamheten, och ansvarar för rådets
verksamhet och ekonomi. Styrelsen ska årligen lämna rapport om verksamheten och
ekonomisk redovisning till TCO.

Styrelsen genomför de möten som behövs för att planera och följa upp verksamheten.
Styrelsen inrättar de arbetsgrupper/nätverk man anser behövs – och kan till dessa
även adjungera personer från förbund som inte ingår i rådet.
4. Ekonomi
Rådets verksamhet finansieras genom årligt grundbidra från TCO samt de eventuella
medel för särskilda aktiviteter som rådet sökt och fått från TCO, eller från berörda
förbund.
5. Revision
Av det årliga rådsmötet utsedda revisor ska granska rådets räkenskaper och
förvaltning och avge en till nästa årliga rådsmöte ställd revisionsberättelse.
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