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FÖRBUNDS-
STADGAR

Förbund §§ 1-2

§ 1 Ändamål
Förbundet har till uppgift:
att som en partipolitiskt oberoende yrkesorganisation verka för att organisera alla som är yrkesverksamma och 
arbetar med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster. 

att genomföra utredningar, driva opinion samt bistå och förhandla med myndigheter och organisationer i an-
gelägenheter som berör förbundets medlemmar.

att lämna råd och anvisningar till medlemmar, samt föra förhandlingar i frågor som rör deras anställning och 
yrkesverksamhet.

att erbjuda försäkringar som ger medlemmarna ekonomiskt stöd bland annat vid arbetslöshet, sjukdom, 
olycksfall, dödsfall.

att äga och utge förbundets tidskrift.

§ 2 Organisation, ledning, förvaltning
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, där avdelningarna representeras av valda ombud. För verk-
ställande av kongressens beslut och för skötsel av förbundets angelägenheter skall det finnas en förbundsstyrelse 
och ett kansli.

Medlemsskap §§ 3-8

§ 3 Medlemsformer
Förbundet består av aktiva medlemmar, seniormedlemmar, studerandemedlemmar och hedersledamöter.
1 Till aktiv medlem antas alla som är yrkesverksamma och arbetar med försäljning och marknadsföring av 
varor och tjänster, anställda såväl som egna företagare. Med yrkesverksamma menas de som har en anställning 
alternativt ett uppdrag för ett företag med inriktning mot försäljning eller marknadsföring. Vid en eventuell 
uppsägning av en anställning eller ett uppdrag och under en övergångsperiod kan medlemmen arbeta inom 
andra yrken som inte har direkt anknytning till försäljning och marknadsföring. Vid en längre övergångsperiod 
än tolv månader bör en omprövning av medlemskapet genomföras av förbundet. Aktiv medlem rekommende-
ras även att vara medlem i Säljarnas Arbetslöshetskassa.
2 Aktiv medlem som till följd av ändrad yrkesverksamhet inte längre uppfyller här ovan angivna krav för aktivt 
medlemskap, eller som på grund av pensionering eller sjukdom slutar arbeta, har rätt att kvarstå i förbundet 
som seniormedlem. Medlem som övergår till annan facklig organisation äger inte rätt att kvarstå som senior-
medlem i förbundet.
3 Seniormedlem kan få förbundets hjälp i frågor som grundar sig på medlemmens tidigare yrkesverksamhet 
under medlemstiden.
4 Seniormedlem får närvara vid sammanträden, men inte delta i beslut.
5 Den som utbildar sig inom försäljning och marknadsföring har rätt att beviljas studerandemedlemskap.
6 Till hedersledamot kan kongressen utse medlem i enlighet med statuter för hedersledamot i Säljarnas.
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§ 4 Inträdesansökan, behandling och handläggning
Inträdesansökan kan ske via telefon, e-post eller via formulär på förbundets hemsida.
Inträdesansökan prövas och avgörs av förbundets kansli. Tveksamma fall hänskjuts till förbundsstyrelsens arbets-
utskott. Sökanden skall därefter underrättas om beslutet. Har ansökan avslagits kan sökanden begära att för-
bundsstyrelsen skall ompröva beslutet. Sökanden skall underrättas om detta.
Har sökanden inte inom en månad från det att underrättelsen översänts begärt omprövning av beslutet har 
ansökan förfallit.
Har sökanden begärt att förbundsstyrelsen skall ompröva beslutet, skall förbundets kansli meddela avdelnings-
styrelsen skälet för beslutet och inhämta dess yttrande, samt därefter ge sökanden tillfälle att svara. Ansökan 
skall därefter upptas till slutlig omprövning av förbundsstyrelsen.
Medlemskap gäller från och med den första i den månad ansökan inkommit och registrerats.

§ 5 Avgifter
Medlemsavgiften för aktiv medlem fastställs på ordinarie kongress.
Medlemsavgiften för seniormedlem är 25 procent av den fastställda avgiften för aktiv medlem.
1 Medlemsavgiften för studerandemedlem fastställs av förbundsstyrelsen.
2 Medlemsavgiften skall betalas in direkt till förbundets kansli vid tidpunkter som beslutas av kongressen.
3 Medlem som är helt arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig kan få en reducerad medlemsavgift som ut-
gör 50 procent av den fastställda avgiften för aktiv medlem. Denna reducerande avgift kan dock inte beviljas 
längre tillbaka än tolv månader från det att begäran om reduktion kommit förbundet tillhanda. Reduceringen 
placeras som ett tillgodohavande på kommande förbundsavgifter. Medlem som har begärt utträde ur förbundet 
kan inte erhålla reducering.

§ 6 Trygghetsfond
Förbundet skall ha en trygghetsfond. För denna skall finnas ett av kongressen antaget regelverk.
Kongressen beslutar om avsättning till trygghetsfonden.

§ 7 Utträde
Medlem som begär utträde skriftligen via mejl, brev eller via formulär på förbundets webbplats har rätt till 
utträde närmast kommande månadsskifte från det att förbundet mottagit begäran.*
Medlem som inte i tid har betalat medlemsavgiften utesluts ur förbundet. Förbundsstyrelsen kan efter yttran-
de av avdelningsstyrelsen utesluta medlem som genom oriktiga uppgifter fått medlemskap i förbundet eller 
därefter inte enligt § 3 uppfyller kraven på medlemskap. Detsamma gäller medlem som genom ord och hand-
ling skadat eller försökt skada förbundet, eller genom medlemskap i annan organisation stödjer ändamål som är 
oförenliga med förbundets verksamhet.

(*) Vi följer Säljarnas arbetslöshetskassa utträdesregler för möjliggöra en smidig övergång till annat förbund för utträdande medlem.
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Förbundets tidskrift § 8

§ 8 Förbundets tidskrift
Förbundets tidskrift skall skickas till alla medlemmar.
Förbundsstyrelsen beslutar om och ansvarar för tidskriftens administration och ekonomi, samt utser ansvarig 
utgivare.
För redovisning och revision tillämpas i § 17 angivna regler.

Kongress §§ 9–10

§ 9 Sammansättning, kallelse
Varje avdelning utser ett ombud som bildar förbundets kongress. Varje ombud har en röst.
Till kongressen skall ordinarie ledamöter, eller suppleant för dessa, kallas. Förbundets medlemmar får närvara 
vid kongressen, men inte delta i diskussion och beslut. Medlem får dock delta i diskussionen angående visst 
ärende om detta anmäls till förbundets kansli åtta dagar före kongressen.
Kongressen kan dels vara ordinarie dels extra.
Ordinarie kongress hålls varje år under andra kvartalet på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. 
Extra kongress alternativt ordförandekonferens hålls då förbundsstyrelsen finner sådan lämplig eller minst tre 
fjärdedelar av avdelningarna så skriftligen kräver.
Kallelse till kongress skall ske skriftligen till avdelningarnas ombud senast en månad före kongressen och skall 
införas i förbundets tidskrift. Föredragningslista skall bifogas den skriftliga kallelsen.

§ 10 Föredragningslista
Vid ordinarie kongress skall följande ärenden behandlas:
a   val av två justeringsmän för dagens protokoll
b   val av två röstningskontrollanter
c   rapport om val av ombud
d   val av ordförande och sekreterare vid kongressen
e   godkännande av kongressens utlysning
f   förbundsstyrelsens berättelse
g   revisorernas berättelse
h   om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
i    budget för det kommande kalenderåret
j    fastställande av arvoden
k   nominering
l    från avdelningarna inkomna motioner
m  av förbundsstyrelsen framlagda förslag
n   val av förbundets och dess styrelses ordförande val av styrelseledamöter till förbundsstyrelsen 
     val av suppleanter till förbundsstyrelsen
o   val av två revisorer och två revisorssuppleanter
p   redovisning av valnämndens ombud
q  övriga frågor

Fråga som förbundsstyrelsen inte yttrat sig om får inte tas upp till beslut. 
Fråga som har samband med vad förbundsstyrelsen yttrat sig om, eller andra frågor som enligt stadgarna skall 
beslutas om vid kongressen, får dock upptas till beslut.
På extra kongress får till behandling bara upptas ärenden som uppförts på utsänd föredragningslista eller frågor 
som har samband med dessa ärenden.
Kostnaderna för kongressen betalas av förbundet.
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Förbundsstyrelse §§ 11–12

§ 11 Val av förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen skall bestå av förbundets ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Ordföranden väljs för en tid av fyra år. Ordinarie ledamöter väljs för en tid av fyra år och avgår efter tidigare 
fastställd turordning. Suppleanter väljs på fyra respektive två år. Ordinarie ledamot eller suppleant får inte vara 
ordförande i någon avdelningsstyrelse under mandatperioden.
Suppleant numreras förste och andre suppleant och träder i tjänst i den turordning man blivit vald. Suppleant 
kallas till sammanträde endast när ordinarie ledamot är förhindrad att delta. Förbundsstyrelsen är skyldig att 
hålla suppleanter informerade om arbetet inom styrelsen.
Valbar till förbundsordförande, ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är varje aktiv medlem.
Styrelsemedlem i förbundsstyrelsen som inte beviljas ansvarsfrihet av kongressen eller om kongressen inte 
längre har förtroende för denne, skall omgående avgå från sitt förtroendeuppdrag.
Förbundsordförande, ledamot eller suppleant, som under valperioden inte längre uppfyller krav för aktiv 
medlem, skall vid denna tidpunkt avgå från förbundsstyrelsen.

§ 12 Arbetsuppgifter
Det åligger förbundsstyrelsen:
att förbereda samtliga ärenden, som skall behandlas av kongressen
att ombesörja skötseln av förbundets angelägenheter
att verkställa kongressens beslut
att kalla till kongress
att vid befarad eller pågående arbetskonflikt besluta om extra avgift till trygghetsfonden
att förvalta Förbundet Sveriges Handelsrepresentanters Förvaltnings AB

Styrelsen i FSH Förvaltnings AB skall bestå av förbundsordförande, ledamot av förbundsstyrelsen samt kans-
lichefen. Förbundsstyrelsen beslutsför, då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsen är 
under tiden mellan kongresserna förbundets högsta beslutande organ. 
Kostnaderna för förbundsstyrelsens sammanträden betalas av förbundet.
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Allmänna bestämmelser §§ 13–21

§ 13 Förbundskansli
Högsta beslutande organ för den operativa verksamheten är förbundsstyrelsen. Verkställande organ i förbundet 
är ett förbundskansli som förestås av en kanslichef som rapporterar till förbundsstyrelsen och är föredragande 
på förbundsstyrelsemötena.

§ 14 Firmateckning
Förbundets firma och dess tidskrifts firma tecknas av de personer som förbundsstyrelsen utser.

§ 15 Avdelnings kostnader
För bestridande av avdelnings kostnader erhåller denna från förbundet den av kongressen fastställda delen av 
medlemsavgiften.

§ 16 Redovisning och revision
Förbundets medel placeras på ett från tid till tid bästa ekonomiska sätt efter beslut av förbundsstyrelsen. Peng-
arna förvaltas av förbundsstyrelsen.
Förbundets räkenskaper avslutas per kalenderår och skall tillhörande handlingar vara tillgängliga för revision 
senast den 15 mars.
Förbundsstyrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa och två revisorss-
uppleanter väljs av ordinarie kongress för en tid av två år.
Av revisorerna måste en ordinarie och en suppleant vara aktiva medlemmar i förbundet och en ordinarie och 
en suppleant vara av handelskammare auktoriserad revisor eller ledamot av Svenska Revisorssamfundet.
Revisorerna skall avge skriftlig berättelse, som till förbundsstyrelsen avlämnas före den 1 april med till- eller 
avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 17 Motioner
Motioner som är godkända av avdelningarna och har behandlats vid avdelningens årsmöte skickas till för-
bundsstyrelsen senast den 1 mars.
Förbundsstyrelsen skickar kopior av motionerna till samtliga avdelningar jämte sitt eget yttrande senast den 1 april.

§ 18 Protokoll
Vid alla sammanträden, såväl inom avdelningsstyrelserna som inom förbundsstyrelsen och kongressen, förs pro-
tokoll som justeras av mötets ordförande jämte två justeringsmän, utsedda vid sammanträdets början.
Kopior av avdelningsstyrelsernas protokoll skall senast en månad efter det att sammanträdet hållits,  
skickas till förbundets kansli.
Kopior av kongressens och förbundsstyrelsens protokoll skall skickas till avdelningarna inom en månad.
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§ 19 Röstning och val
Röstning inom förbundet, och inom avdelningarna samt deras organ, skall vara öppen.
Röstberättigad är endast aktiv medlem som deltar på mötet/sammanträdet. Vid röstning skall den mening som 
flertalet av de röstberättigade biträder tillämpas (absolut majoritet), om inte annat föreskrivs i stadgarna och 
anses vara respektive organs mening. Val sker, där mer än en kandidat är nominerad, genom sluten omröstning, 
annars genom acklamation.
Den som erhåller minst hälften av de avgivna rösterna är vald. Om ingen erhåller minst hälften av rösterna 
bortfaller den som erhållit minsta antalet röster och röstning sker mellan de återstående. På samma sätt förfars 
tills någon har fått minst hälften av de avgivna rösterna. Blank röst betraktas som inte avgiven. Vid lika röstetal 
avgörs frågan genom lottning.
Om kongress eller avdelning inte längre har förtroende för vald ledamot eller suppleant, har man – efter att ha 
iakttagit de regler som gäller för hållande av extra kongress/avdelningsårsmöte – att under gällande mandatpe-
riod rikta misstroende mot vederbörande och om erforderlig majoritet uppnås omgående entlediga ledamo-
ten/suppleanten.

§ 20 Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar kan ske enligt två alternativ. Dels vid en ordinarie kongress om beslutet biträtts av 
minst två tredjedelar av röstetalen, dels om beslut fattats med enkel majoritet av två på varandra följande ordi-
narie kongresser.

§ 21 Likvidation
Beslut om att förbundet ska träda likvidation och upplösas blir inte giltigt om inte beslut fattas på två på var-
andra följande ordinarie kongresser, och på båda kongresserna biträtts av minst trefjärdedelar av de på kongres-
serna representerade röstetalen.
Om det finns kvarstående tillgångar, efter det att den angivna inställelsedagen i kallelsen på okända borgenärer 
har passerats och alla kända skulder blivit betalade, skall dessa överlämnas till förvaltning på sätt som beslutats 
av kongressen.

9



AVDELNINGS-
STADGAR

Avdelning §§ 22–30

§ 22 Ändamål
Avdelning skall inom sitt verksamhetsområde verka för anslutning av alla som är yrkesverksamma och arbetar 
med försäljning och marknadsföring av varor och tjänster, såväl anställda som egna företagare. Avdelningen 
skall förvalta sina medlemmar och aktivt arbeta med medlemsvårdande aktiviteter. Avdelning skall följa för-
bundets stadgar samt beslut fattade av kongressen och förbundsstyrelsen.

§ 23 Verksamhetsområde
Avdelning kan bildas på en ny plats efter förbundsstyrelsens beslut. Avdelningen tilldelas då det verksamhets-
område förbundsstyrelsen finner lämpligast. Alla medlemmar som är mantalsskrivna inom detta område tillhör 
avdelningen. Förbundsstyrelsen kan dock, om särskilda skäl föreligger, bevilja medlem rätt att efter skriftlig 
begäran tillhöra annan avdelning än den där han är mantalsskriven.
Förbundsstyrelsen kan besluta om en avdelnings upplösning om inte avdelningens verksamhet följer förbun-
dets stadgar till alla delar.

§ 24 Val av avdelningsstyrelse och ombud till kongress
Avdelning skall efter föregående nominering välja en styrelse bestående av minst tre ordinarie ledamöter och 
två suppleanter till dessa. Ordförande och ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid av två år. Dock skall efter 
första årets utgång på ordinarie årsmöte halva antalet ledamöter avgå genom lottning. Sedan väljs på varje ordi-
narie årsmöte halva antalet styrelseledamöter.
Styrelsesuppleanterna och funktionärer utanför styrelsen väljs för ett år i sänder.
Skulle ordföranden under mandatperioden avgå, inträder styrelsens vice ordförande i hans ställe till dess nytt 
val på ordinarie årsmöte ägt rum.
Avdelning väljer varje år ombud samt personliga suppleanter för att under två år representera avdelningen 
under kongressen. Valbar till ledamot eller suppleant i avdelningsstyrelse är varje aktiv medlem. Valbar till kon-
gressombud eller suppleant är varje aktiv medlem, med undantag av ledamot i förbundsstyrelsen.
Ordförande, ledamot eller suppleant, kongressombud eller suppleant för kongressombud som under             
valperioden inte längre uppfyller krav för aktiv medlem, skall vid denna tidpunkt avgå från avdelningsstyrelsen. 
Styrelsemedlem i avdelningsstyrelsen som inte beviljas ansvarsfrihet av årsmötet eller om årsmötet inte längre               
har förtroende för denne i avdelningsstyrelsen, skall omgående avgå från sitt förtroendeuppdrag.

§ 25 Möten
Avdelnings ordinarie årsmöte hålls under perioden 1 januari–28 februari. 
Extra möte hålls då styrelsen beslutar om det eller då minst tio medlemmar påkallar extra möte. Kallelse till 
ordinarie och extra möte skall meddelas alla medlemmarna i avdelningen senast 14 dagar före mötet genom 
annons i tidningen Säljaren och på förbundets webbsida. Vid extra möte får endast där ärenden förekomma 
som är angivna i kallelsen eller frågor som har samband med dessa ärenden.
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§ 26 Föredragningslista för årsmötet
a   Vid avdelningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
b   val av ordförande och sekreterare för dagens sammanträde
c   val av justeringsmän för dagens protokoll, vilka även tjänstgör som röstningskontrollanter
d   godkännande av sammanträdets utlysning
e   föredragning av verksamhetsberättelse
f   föredragning av revisionsberättelse
g   beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
h   förvaltningsstat för kommande verksamhetsår
i    fastställande av eventuella arvoden
j    fastställande av antalet styrelseledamöter och nominering
k   val av ordförande
l    val av styrelseledamöter
m  val av styrelsesuppleanter
n   val av valnämnd om högst tre (3) personer för en tid av ett år
o   val av ombud till kongressen
p   val av personliga suppleanter
q   motioner
r   övriga frågor

§ 27 Styrelsen
Avdelningsstyrelsen träder i verksamhet omedelbart efter årsmötets avslutande då styrelsen blivit vald. Avdel-
ningsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Avdelningsstyrelsen sammanträ-
der så ofta det finns anledning. Avdelningsstyrelsen är beslutsför då minst två tredjedelar av dess ledamöter är 
närvarande.

§ 28 Styrelsens arbetsuppgifter
Avdelningsstyrelsen åligger:
att på bästa sätt bedriva verksamheten inom avdelningen
att upprätthålla nära kontakt med förbundsstyrelsen
att verka för en kraftig anslutning till förbundet    
                                                                                                                                                                         
§ 29 Särskilda bestämmelser
Om avdelning upplöses tillfaller dess tillgångar förbundet. Om avdelning går upp i annan avdelning skall dess 
tillgångar tillfalla den nya avdelningen och där upptas i redovisningen som en intäkt.

Bestämmelser vid förhandling § 30
§ 30 Arbetsnedläggelse, blockad, bojkott eller sympatiåtgärd
Beslut om arbetsnedläggelse, blockad, bojkott eller sympatiåtgärd kan endast fattas av förbundsstyrelsen.
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Kongressens valnämnd §§ 31–32

§ 31 Sammansättning och val av valnämnd
Valnämnden skall bestå av det antal ombud som kongressen fastställer och väljs för en tid av två år. Valbar till 
ombud i valnämnden är varje aktiv medlem. Valnämnden konstituerar sig i samband med kongressen samt 
utser inom sig en person som sammankallande. Valnämndens ledamöter får ej agera som kongressombud.

§ 32 Valnämndens arbetsuppgifter
Valnämnden åligger:
att ta fram förslag på lämplig kandidat till förbundsordförande för nästkommande period
att ta fram förslag på lämpliga kandidater till förbundsstyrelseledamöter för nästkommande period
att ta fram förslag på lämplig kandidat till förtroendevald revisor och förtroendevald revisorssuppleant
att informera och förvissa sig om att dessa är lämpliga kandidater och att de ställer sig till förfogande för den 
tillfrågade posten

Nomineringsperioden löper från och med föregående kongress till och med tre månader före kommande 
kongress. Valnämndens förslag skall vara förbundet tillhanda så att den kan bifogas den skriftliga föredragnings-
listan till kongressen. Kostnaderna för valnämndens sammanträden betalas av förbundet, dock skall valnämnden 
inkomma med en budget för sin verksamhet. Budgeten skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra måna-
der efter kongressen.

Organisationsplan

          Granskande          Beslutande          Utredande          Verkställande

            Revisorer            Kongress

                               Förbundsstyrelsen     Förbundsordf      Förbundsordf

               Kansli

               Avdelningar

Kongress
Avdelningarnas valda ombud. Ordinarie kongress under 2:a kvartalet varje år.

Avdelningar
Årsmöte 1 januari – 28 februari.

Avdelningsstyrelse
Minst 3 ledamöter.

Förbundsstyrelse
Ordförande + fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Säljklubbar
Anställd medlem kan tillsammans med medlemskollegor på sitt företag bilda en lokal arbetstagarorganisation/
säljklubb. Därigenom överlåter förbundet den centrala förhandlingsrätten jämlikt lag till säljklubben.
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Stadgar för Säljarnas förhandlings- och rättshjälpsfond

§1 Fondens ändamål är att ge säljare som är medlem rättshjälp i dennes eller dennes helägda bolags tvist med 
arbetsgivare/uppdragsgivare i frågor som rör anställningen och/eller ett varaktigt uppdrag (lön, uppsägning, 
semester, avtalsfrågor m.m.). Rättshjälpen omfattar juridiskt bistånd vid förhandlingar och rättegångar i svensk 
domstol samt rådgivning i ärenden rörande sjukersättning och arbetsskada. Fondens medel används till för-
handlingsverksamhet och – efter prövning från fall till fall – till bestridande helt eller delvis av de rättegångs-
kostnader medlem  förpliktas att betala i rättstvist som handläggs av Säljarnas. 
Säljarnas bedömer efter sakliga skäl om det är rimligt att åta sig ärendet och om det är rimlig utsikt till ett 
positivt utfall sett i förhållande till kostnaderna och tvistebeloppets storlek. Rättshjälpen omfattar i regel inte 
ersättning för rättegång om mindre värden (förenklade tvistemål enligt småmålslagen), motparts rättegångs-
kostnad eller för kostnader en medlem har att bestrida i samband med att dennes tvist hänskjuts till avgöran-
de av skiljemän. Det ges ej heller rättshjälp i inkassoärenden, brottmål, ärekränkningsmål, skatteärenden och 
trafikjuridiska tvister. För handelsagenter och andra uppdragstagare förutsätts att medlem tecknat rättsskydd i 
företagsförsäkring att utnyttjas innan förbundets rättsskydd tas i anspråk.

§2 Om en tvist blir föremål för domstolsprövning skall medlemmen, för att kunna få rättshjälp, ha varit med-
lem minst sex månader innan tvisten framförs till förbundet. Vid direktövergång från annat fackförbund med-
räknas medlemstid i detta. Dock får tvisten inte ha uppkommit innan ansökan om medlemskap i Säljarnas 
inkommit till förbundet. En förutsättning för att rättshjälp skall utgå är att medlemmen har betalat medlems-
avgiften utan anmärkningar samt betalar och kvarstår som medlem under hela rättstvistperioden. Rättshjälpen 
åtar sig endast ärenden som anmälts omgående efter det att tvisten uppstått och senast tre månader därefter.

§3 Oavsett vad som ovan i punkt 2, första och andra meningen sägs, har medlem rätt till rådgivning samt – i 
erforderlig omfattning – annan enklare förhandlingshjälp.

§4 Även om medlem inte uppfyller ovan nämnda villkor, kan rättshjälp beviljas då det rör sig om frågor av 
speciell principiell betydelse för yrkesgruppen eller om särskilda skäl i övrigt föreligger.

§5 Rättshjälp rörande värden som överstiger 7,5 basbelopp hänskjuts att beslutas av kanslichef och förbunds-
ordförande.

§6 Önskar medlem anföra besvär över att denne ej kan beviljas rättshjälp skall detta ske till förbundsstyrelsen/ 
prövningsnämnden senast inom en månad från det besked härom lämnats. Styrelsens beslut kan inte överkla-
gas.

§7 Medlem som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter får själv bestrida alla de rätte-
gångskostnader som denne ådöms betala. Förbundet kan ensidigt avbryta rättshjälpen även då förutsättningarna 
ändrats på annat sätt (skäligt förlikningserbjudande, motpartens obestånd, etcetera).
      
§8 Medlen i fonden skall särredovisas enligt regelverk för förbundets kapitaldepåer.
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Reglemente för Säljarnas trygghetsfond

Ändamål
§1 Förbundets trygghetsfond, varom talas i §7 av förbundets stadgar har till ändamål att vid facklig konflikt, 
som förbundet är part i, lämna ekonomiskt stöd åt medlem av förbundet, som berörs av konflikten, samt att 
bestrida andra i samband därmed uppkomna kostnader.
I de fall medlem av förbundet drabbas av facklig konflikt på sitt företag kan ekonomiskt stöd därtill utgå, om 
Säljarnas varslar om sympatiåtgärd och medlem befriar sig från arbetsplikt gentemot arbetsgivaren.
Ekonomiskt stöd kan även utgå till medlem, som indirekt drabbas av provisionsbortfall genom facklig konflikt.
I övrigt bestämmer förbundsstyrelsen när konfliktunderstöd skall utgå. 
Till trygghetsfonden hör medel som enligt §7 av förbundets stadgar tillförs fonden.

Förvaltning
§2 Fondens medel är en del av förbundets övriga tillgångar och förvaltas av förbundets styrelse.
Fondens medel placeras på ett från tid till tid bästa ekonomiska sätt efter beslut av förbundsstyrelsen.
§3 Trygghetsfondens räkenskaper förs per kalenderår. I samband med att förslag till resultat- samt balansräk-
ningar över förbundets ekonomi upprättas skall föreligga inventarium och särskild redogörelse för förvaltning-
en av fondens medel under året. Fondens förvaltning och räkenskaper granskas av förbundets revisorer.
§4 Medlem av förbundet, som förlorat inkomst till följd av konflikt, enligt § 1 ovan, äger rätt till konfliktun-
derstöd under förutsättning att medlemmen erlagt till betalning förfallna avgifter.
§5 Förbundsstyrelsen avgör när konfliktmedlel skall utgå och beslutar om beloppets storlek. Ersättningsbelop-
pet per dag är dock högst det belopp motsvarande vad som utgår från Säljarnas Arbetslöshetskassa. Förbunds-
styrelsens arbetsutskott fastställer närmare grunder för understödet.
§6 Arbetsutskottet prövar medlems anspråk på understöd.
§7 Understöd kan helt eller delvis frånkännas medlem av förbundet, om medlemmen inte antar anställning 
eller uppdrag som blir anvisat.

Allmänna bestämmelser
§8 Konfliktunderstöd utbetalas efter ansökan. Ansökan om ersättning skall innehålla uppgift ¬om vilken in-
komst av tjänst medlemmen förlorar.
§9 Konfliktunderstöd utbetalas i efterskott för avlöningsperiod.
§10 Medlem av förbundet, som uppbär konfliktunderstöd är skyldig att utan anfordran till arbetsutskottet 
anmäla ändrade förhållanden som kan föranleda nedsättning av konfliktunderstödet.

Ändring av reglementet
§11 Beslut om ändring av detta reglemente fattas av kongressen. För sådan ändring erfordras minst 3/4 av de 
på mötet representerade rösterna.
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Statuter för hedersledamot i Säljarnas

§1 Till hedersledamot kan endast utses medlem i Säljarnas Riksförbund som varit aktiv medlem i förbundet 
minst tio år och aktivt verkat för förbundets bästa och med extraordinära insatser bidragit till förbundets 
verksamhet på riksplanet.
§2 Beslut om att utnämna hedersledamot kan endast fattas av kongressen.
§3 Förslag till hedersledamot kan väckas av varje aktiv medlem i förbundet. 
Förslaget skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före kongressen.
§4 Hedersledamot skall rullföras enligt följande: Hedersledamots nummer, namn, födelseår och datum, 
inträdesår i förbundet samt tilldelningsår.
§5 Hedersledamöter skall inbjudas till förbundets kongress, varvid förbundet står för kost, logi och 
resekostnader.
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