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Sv. Elektrikerförbundets Uppdragsregister 
 

 

Förbund 
 

Styrelse   Ordförande   4 år 

Väljs på kongress, ingår i arbetsutskottet.  

Antal 1. Valbar är alla medlemmar och medlemmar anställa av förbundet.  

 

Styrelse   1:e vice ordförande  4 år 

Väljs på kongress, ingår i arbetsutskottet. 

Antal 1. Valbar är alla medlemmar och medlemmar anställa av förbundet. 

 

Styrelse   2:e vice ordförande  4 år 

Väljs på kongress, ingår i arbetsutskottet. 

Antal 1. Valbar är alla medlemmar och medlemmar anställa av förbundet. 

 

Styrelse   Förhandlingschef  4 år 

Väljs på kongress, ingår i arbetsutskottet. 

Antal 1. Valbar är alla medlemmar och medlemmar anställa av förbundet. 

 

Styrelse   Ledamot   4 år 

Väljs på kongress. Två per valkrets Nord, tre per valkrets Mitt, fyra per valkrets Syd. 

Antal 9. Valbar är alla medlemmar men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Styrelse   Suppleant   4 år 

Väljs på kongress. En per valkrets Nord, en per valkrets Mitt, två per valkrets Syd. Suppleant 

ej personlig men tilldelas avdelning som ej erhållit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.  

Antal 4. Valbar är alla medlemmar men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Revision   Revisor   4 år 

Väljs på kongress. 

Antal 4. Valbar är medlem som inte innehar några andra uppdrag inom förbundet på 

förbundsnivå eller på avdelningsnivå. 

 

Revision   Revisorssuppleant  4 år 

Väljs på kongress. Ej personlig suppleant. 

Antal 4. Valbar är medlem som inte innehar några andra uppdrag inom förbundet på 

förbundsnivå eller på avdelningsnivå. 

 

Kongress   Ledamot   1 år 

Väljs i avdelningen. 

Antal 112, antal per avdelning beräknas på antalet medlemmar och meddelas av 

förbundsstyrelsen. Valbar är medlem inom avdelningen. 
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Kongress   Suppleant   1 år 

Väljs i avdelningen. Ej personlig suppleant. 

Antal 112, antal per avdelning beräknas på antalet medlemmar och meddelas av 

förbundsstyrelsen. Valbar är medlem inom avdelningen. 

 

Kongress och CR  Ordförande   4 år 

Väljs på kongress. 

Antal 3. Valbar är medlem. 

 

Valutskott   Ledamot   4 år 

Väljs på kongress. 

Antal 5. Valbar är medlem som ej innehar uppdrag i styrelsen. 

 

Centralt Representantskap Ledamot   2 år 

Väljs i avdelningarna enligt rak lista. 

Antal 56, antal per avdelning beräknas på antalet medlemmar och meddelas av 

förbundsstyrelsen. Valbar är medlem inom avdelningen. 

 

Centralt Representantskap Suppleant   1 år 

Väljs i avdelningarna enligt rak lista. Ej personlig suppleant. 

Antal 56, antal per avdelning beräknas på antalet medlemmar och meddelas av 

förbundsstyrelsen. Valbar är medlem inom avdelningen. 

 

Ackordskommitté  Ansvarig   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 1. Valbar är centralombudsman. 

 

Ackordskommitté  Ledamot   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av ackordsansvarig. 

Antal minst 6. Valbar är medlem. 

 

Arbetsmiljökommitté  Ansvarig   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 1. Valbar är centralombudsman. 

 

Arbetsmiljökommitté  Ledamot   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av arbetsmiljöansvarig. 

Antal minst 3. Valbar är medlem. 

 

Försäkringskommitté  Ansvarig   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 1. Valbar är centralombudsman. 

 

Försäkringskommitté  Ledamot   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av försäkringsansvarig. 

Antal 4. En per Region samt en per Medlemscentret. Valbar är lokalombudsman och 

tjänsteman. 
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Studiekommitté  Ansvarig   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av 1:e vice ordförande. 

Antal 1. Valbar är centralombudsman. 

 

Studiekommitté  Ledamot   1 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av studieansvarig. 

Antal 13. En per avdelning. 

 

Ungdomsverksamhet  Ansvarig   2 år 

Väljs på Nationell ungdomskonferens. 

Antal 1. Valbar är medlem under 30 år. 

 

Förh.delegation, installation Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 7. Valbar är medlem. 

 

Förh.delegation, kraftverk Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 5. Valbar är medlem. 

 

Förh.delegation, radio & TV Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 3. Valbar är medlem. 

 

Förh.delegation, service  Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 3. Valbar är medlem. 

 

Förh.delegation, larm & säk Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 3. Valbar är medlem. 

 

Förh.delegation, thyssen  Ledamot   2 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av förhandlingschefen. 

Antal 3. Valbar är medlem. 

 

Avdelning 
 

Styrelse   Ordförande   2 år 

Väljs i avdelningen. Ingår i avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Styrelse   Ledamot   2 år 

Väljs i avdelningen. Ingår i avdelningsstyrelsen. 

Antal minst 2 högst 4. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av 

förbundet. 
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Styrelse   Suppleant   1 år 

Väljs i avdelningen. Ingår i avdelningsstyrelsen. 

Antal minst 1 högst 2. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av 

förbundet. 

 

Ekonomi   Ansvarig   1 år 

Utses inom avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. 

 

Arbetsmiljöverksamhet  Skyddsombud regionalt  3 år 

Utses av förbundsstyrelsen på förslag av avdelningsstyrelsen. 

Antal är fritt. Valbar är medlem. 

 

Jämnställdhetsansvar  Ansvarig   1 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Försäkringsverksamhet  Informatör   3 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Informationsverksamhet  Skolinformatör  1 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal är fritt. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Studier   Ansvarig   1 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Ackord   Ansvarig   1 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem i avdelningen men ej medlemmar anställa av förbundet. 

 

Ungdomsverksamhet  Ansvarig   1 år 

Utses av avdelningsstyrelsen. 

Antal 1. Valbar är medlem som bör vara under 30 år i avdelningen men ej medlemmar 

anställa av förbundet. 

 

Valberedning  Ledamot   2 år 

Väljs i avdelningen. 

Antal 3. Valbar är medlem i avdelningen som ej innehar uppdrag i avdelningsstyrelsen. 

 

Valberedning  Suppleant   1 år 

Väljs i avdelningen. Ej personlig suppleant. 

Antal 3. Valbar är medlem i avdelningen som ej innehar uppdrag i avdelningsstyrelsen eller 

förbundsstyrelsen. 
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Avdelning representantskap Ombud   1 år 

Väljs på klubb. Ingår i uppdraget som fackligt ombud. 

Antal 1 till och med 3 beroende på klubbens storlek. Valbar är medlem i klubben. 

 

Övrig klubb 
 

Styrelse   Ordförande   1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal 1. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Sekreterare   1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal 1. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Ledamot   1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal minst 1. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Suppleant   1 år 

Väljs på medlemsmöte. Ej personlig suppleant. 

Antal minst 1. Valbar är medlem i klubben. 

 

Informationsverksamhet  Ansvarig    1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal är fritt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Studier   Ansvarig   1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal är fritt. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Företagsklubb 
 

Styrelse   Ordförande   2 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal 1. Obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Kassör   2 år 

Väljs på årsmöte om klubben har egen kassa. 

Antal 1. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Sekreterare   2 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal 1. Obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 
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Styrelse   Ledamot   2 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal minst 1 högst 9. Obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Styrelse   Suppleant   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal minst 1 högst 2. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Förhandlingsverksamhet  Ansvarig   1 år 

Utses inom styrelsen. MBL §19, §11 & §12. §10 delegeras av regionen. 

Antal minst 1. Obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Revision   Revisor   1 år 

Väljs på årsmöte om klubben har egen kassa. 

Antal 1. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Revision   Revisorssuppleant  1 år 

Väljs på årsmöte om klubben har egen kassa. 

Antal 1. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Arbetsmiljöverksamhet  Skyddsombud huvud  3 år 

Väljs på årsmöte om klubben har fler skyddsombud. 

Antal 1. Valbar är medlem i klubben. 

 

Arbetsmiljöverksamhet  Skyddsombud  3 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal är fritt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Bolagsstyrelse  Ledamot   4 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Bolagsstyrelse  Suppleant   4 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Försäkringsverksamhet  Informatör   3 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal är fritt. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Skyddskommitté  Ledamot   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Skyddskommitté  Suppleant   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 
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Studier   Ansvarig   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal 1. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Valberedning  Ledamot   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal minst 1 till och med 2. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben som ej innehar ett 

uppdrag i styrelsen. 

 

Yrkesfrågor   Utbildningsombud  1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal minst 1. Obligatoriskt, om det finns lärlingar på företaget. Valbar är medlem i klubben. 

 

Elsäkerhet   Elsäkerhetsombud  1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal 1. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Ackordsverksamhet  Ombud   1 år 

Väljs på årsmöte. 

Antal är fritt. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem i klubben. 

 

Arbetsplats 
 

Arbetsplats   Fackligt ombud  2 år 

Väljs på medlemsmöte. Delegeringar för MBL §19, §11 & §12. §10 delegeras av regionen. 

Antal 1. Valbar är medlem på företaget. 

 

Arbetsmiljöverksamhet  Skyddsombud huvud  3 år 

Väljs på medlemsmöte om företaget har fler skyddsombud. 

Antal 1. Valbar är medlem på företaget. 

 

Arbetsmiljöverksamhet  Skyddsombud  3 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal är fritt. Valbar är medlem på företaget. 

 

Bolagsstyrelse  Ledamot   4 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem på företaget. 

 

Bolagsstyrelse  Suppleant   4 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal beror på företagsstruktur. Ej obligatoriskt. Valbar är medlem på företaget. 
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Yrkesfrågor   Utbildningsombud  1 år 

Väljs på medlemsmöte eller utses av förbundet. 

Antal minst 1. Obligatoriskt, om det finns lärlingar på företaget. Valbar är medlem på 

företaget. 

 

Elsäkerhet   Elsäkerhetsombud  1 år 

Väljs på medlemsmöte. 

Antal 1. Valbar är medlem på företaget. 

 

Avtalsorganisation  Informationsmottagare  1 år 

Kan utses av förbundet i samband med avtalsrörelse på företag där fackligt ombud saknas. 

Antal 1. Valbar är medlem på företaget. 


