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 STADGAR  
INLEDNING

Internationella transportarbetarefederationen, som grundades år 1896, är en 
internationell organisation för transportanställdas fackförbund i alla länder, 
oberoende av hudfärg, nationalitet, ras eller trosbekännelse.

Den är en fri, facklig organisation som år 2009 välkomnade som medlemmar 
förbund som tidigare utgjorde del av FIOST-traditionen, upprättad för att på det 
internationella planet försvara och främja löntagarnas ekonomiska och sociala 
intressen samt deras fackförbund. Den försvarar demokratin och friheten och står 
i opposition till kolonialvälde, imperialism, totalitära styrelseformer och aggression 
i alla dess former samt till varje åtskillnad på grundval av kön, nationalitet, ras eller 
hudfärg, ålder, sexuell inriktning, handikapp eller trosbekännelse.

Dess verksamhet grundas på följande stadgar, i vilka termen ”ITF” avser Internationella 
transportarbetarefederationen. Vid eventuella tolkningsfrågor gäller den engelska 
versionen av stadgarna.

Det av medlemsorganisationerna uppgivna medlemsantalet fördelas för 
arbetsändamål på följande yrkessektioner:

Järnvägsarbetaresektionen
Vägtransportarbetaresektionen

Insjöfartsektionen
Hamnarbetaresektionen

Sjöfolkssektionen
Fiskesektionen

Civilflygssektionen
Sektionen för turism

Det skall finnas en specialavdelning under benämningen Specialavdelningen för 
sjöfolk.
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 PARAGRAF I 
Målsättning och verksamhet

(1) ITF ansluter sig vad beträffar samtliga aspekter av dess verksamhet helt till 
den fria internationella fackföreningsrörelsens principer samt till Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) syfte och ideal som främst angetts i dess s k 
Philadelphiadeklaration av år 1944.

(2)  ITF har som målsättning att:

(a)  främja det universella erkännandet av Internationella arbetsorganisationens 
konventioner nr 87 och 98 angående föreningsfriheten och skyddet för 
organisationsrätten respektive tillämpning av principerna om 
organisationsrätt och rätten till kollektiva förhandlingar, andra 
grundläggande arbetsnormer och relevanta instrument, vilka antagits av 
nämnda organisation;

(b)  stödja Förenta Nationernas, dess organs samt andra mellanstatliga och icke-
statliga organisationers verksamhet då denna är befrämjande för fred på 
grundval av social rättvisa och ekonomiskt framåtskridande,

(c)  hjälpa medlemsorganisationerna att på det internationella planet tillvarata 
sina medlemmars ekonomiska, sociala, yrkesmässiga, utbildningsmässiga 
och kulturella intressen, inbegripande lika möjligheter för alla, integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv och medverkan av unga arbetstagare i all ITF-
verksamhet

(d)  bistå medlemsorganisationerna genom att utreda problem och utvecklings-
tendenser, vilka berör deras medlemmar, samt arbetsvillkor, arbets-
lagstiftning, facklig organisations- och bildningsverksamhet, kollektiva 
förhandlingar och övriga frågor som har samband med uppnåendet av ITF:s 
målsättning,

(e)  att bistå arbetstagare inom transport och närstående branscher genom att 
försvara och befrämja deras ekonomiska, sociala, yrkes-, utbildnings- och 
kulturella intressen.
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(3) ITF skall söka uppnå denna målsättning genom följande metoder:

(a)  upprätta och främja nära förbindelser mellan fackliga organisationer inom 
transportnäringen och närstående områden, framför allt mellan dess 
medlemsorganisationer såväl på det nationella som på det internationella 
planet,

(b)  bistå medlemsorganisationerna i deras kampanjer att organisera arbetstagare, 
i deras bildnings- och lagstiftningssträvanden i största allmänhet och i 
synnerhet i de länder där den ekonomiska utvecklingen och statsbildningen 
ställer krav på särskilda insatser i en anda av internationell solidaritet,

(c)  främja och samordna planer på ömsesidig hjälpverksamhet mellan medlems-
organisationer i olika länder samt understödja medlemsorganisationer 
engagerade i konflikter, medelst lämpliga åtgärder,

(d)  utverka och utöva rätten att företräda sina medlemsorganisationer inom och 
samverka med Internationella arbetsorganisationen och mellanstatliga m.fl. 
organ som handlägger transportfrågor,

(e)  samarbeta med andra globala fackliga federationer samt med Internationella 
fackliga samorganisationen (IFS), närhelst det är möjligt och kan bidra till att 
ITF:s målsättningar uppnås,

(f)  sprida information till medlemsorganisationer och andra intresserade 
parter genom publikationer och dokumentering samt genom att starta och 
samordna verksamhet av internationell omfattning,

(g)  att bistå anställda inom transport- och närliggande branscher genom att 
ombesörja eller hjälpa till att ombesörja ekonomiskt eller materiellt bistånd 
till sådana arbetstagare.
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 PARAGRAF II 
MEDLEMSKAP OCH FÖRPLIKTELSER

(1)  Fackliga organisationer eller - då så är lämpligt - sammanslutningar av dylika 
organisationer kan erhålla medlemskap i ITF under förutsättning att:

(a) de godkänner ITF:s målsättning och utfäster sig att iaktta dess stadgar och 
främja ITF:s intressen i största allmänhet,

(b)  deras egna stadgar och verksamhet tillförsäkrar ett demokratiskt 
handhavande av deras angelägenheter,

(c)  de åtar sig att fullfölja de åligganden som följer av medlemskap.

(2)  Ansökningar om medlemskap i ITF tillställes generalsekreteraren, som efter 
att ha erhållit all information i ärendet och hört övriga till ITF anslutna 
organisationer i landet, förelägger ansökan för styrelsen, som äger bevilja eller 
avslå densamma.

(3) ITF:s medlemsorganisationer förbinder sig att:

(a)  erlägga medlemsavgifter enligt de skalor och villkor som fastställts av 
behöriga ITF-organ för det antal avgiftsbetalande medlemmar som 
kvalificerat sig för medlemskap i ITF (jfr paragraf XVII),

(b)  samarbeta för verkställande av de beslut som fattas av ITF:s styrande organ 
och till ITF inrapportera åtgärder som vidtagits i anledning av dylika beslut 
samt redogöra för resultatet av dessa åtgärder eller orsakerna till att inga 
åtgärder vidtagits,

(c) hålla sina beslutande organ underrättade om ITF:s verksamhet samt 
informera sina avdelningar och medlemmar om ITF:s mål och arbete,

(d)  uppmuntra tillsättandet av samordningskommittéer på nationell nivå för att 
diskutera och samordna verksamheten inom ITF,

(e)  underrätta ITF om datum för sina kongresser, relevanta kongressbeslut samt 
namnen på de ansvariga inom organisationen.

(4)  En organisation som upptas som medlem i ITF och som därigenom påtar sig 
vissa förpliktelser, ger därmed inte upp sin självständighet.
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 PARAGRAF III 
Utträde, förlust av medlemskap, 
suspendering och uteslutning

(1)  Medlemsorganisation skall lämna varsel om utträde. Varseltiden skall fastställas 
av styrelsen. Dess finansiella förpliktelser upphör icke förrän varseltiden utlöpt.

(2) Styrelsen må på eget initiativ eller på rekommendation av förvaltningsutskottet 
förklara att medlemsorganisations medlemskap i ITF upphört genom dess 
uraktlåtenhet att efter vederbörlig förhandsvarning uppfylla de finansiella 
förpliktelser som ålagts medlemsorganisationerna i paragraf II och paragraf XVII. 
Förvaltningsutskottet äger efter att ha avgett en dylik rekommendation inställa 
medlemsservicen för vederbörande organisation.

(3) Styrelsen har rätt att suspendera medlemsorganisation från medlemskap i ITF, 
vilken enligt styrelsens bedömande konsekvent försummat sina förpliktelser eller 
handlat mot ITF:s intressen eller som upphört att kvalificera sig för medlemskap. 
Styrelsen äger också häva suspendering, för vilken det enligt styrelsens 
bedömande icke längre finns motivering.

(4)  Medlemsorganisation skall omedelbart informeras om varför den suspenderats 
och har rätt att överklaga suspenderingen hos kongressen.

(5)  Kongressen har rätt att utesluta en medlemsorganisation.

 PARAGRAF IV 
Kongressen

(1) Kongressen är federationens högsta beslutande myndighet. Ordinarie kongress 
sammanträder vart femte år på tid och plats som fastställs av styrelsen.

(2)  Extra kongress hålles:

(a) när styrelsen så finner påkallat, eller

(b)  på skriftlig begäran från medlemsorganisationer, vilka tillsammans 
representerar minst 1/3 av ITF:s betalande medlemmar och minst fem länder.
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Extra kongress hålles på tid och plats, som fastställs av styrelsen, men senast sex 
månader efter det att begäran framställts i överensstämmelse med vad som stadgas 
i (b) i detta moment.

(3)  Varje medlemsorganisation, som erlagt sina medlemsavgifter i enlighet med 
paragraf XVII, är berättigad till representation vid kongressen.

(4)  I undantagsfall kan organisationer, vilka ej fullgjort sina skyldigheter enligt 
moment (3) ovan, beviljas representation efter speciellt beslut av kongressen på 
rekommendation av dess fullmaktsgranskningsutskott.

(5) Medlemsorganisationerna är berättigade till följande antal kongressombud:

Betalande medlemmar Ombud
Upp till 5 000 1
5 001 till 10 000 2
10 001 till 20 000 3
20 001 till 30 000 4
30 001 till 40 000 5
40 001 till 50 000 6
50 001 till 75 000 7
75 001 till 100 000 8
100 001 till 125 000 9
125 001 till 150 000 10
150 001 till 175 000 11
175 001 till 200 000 12
200 001 till 250 000 13
250 001 till 300 000 14
300 001 till 350 000 15
350 001 till 400 000 16
400 001 till 450 000 17
450 001 till 500 000 18
500 001 till 600 000 19
600 001 till 700 000 20
700 001 till 800 000 21
800 001 till 900 000 22
900 001 och därutöver 23
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Organisationer måste säkerställa att antalet kvinnor skall åtminstone vara i 
proportion till deras andel av förbundets medlemmar. Ändå skall varje delegation som 
består av tre eller fler personer inbegripa åtminstone ett kvinnligt ombud.

Medlemsorganisationerna måste säkerställa att unga ombud minst skall vara 
i proportion till deras andel av förbundets antal medlemmar. Ändå måste varje 
delegation som består av fyra eller fler personer inbegripa minst en ung arbetstagare 
som ombud.

(6)  Med betalande medlemmar avses det antal medlemmar för vilka medlemsavgift 
erlagts i enlighet med paragraf II moment (3)(a) och paragraf XVII. Denna 
definition av betalande medlemmar gäller generellt vid tolkningen av dessa 
stadgar.

(7) Under förutsättning att generalsekreteraren skriftligen underrättas härom, om 
möjligt minst fyra veckor före kongressens början, har en medlemsorganisation 
rätt att befullmäktiga annan organisations delegation att handla å dess 
vägnar vid kongressen. Dock må ingen delegation representera mer än tre 
organisationer utöver sin egen.

(8)  Medlemsorganisation får till sin delegation foga ett rimligt antal rådgivare, 
förutsatt att dessa tillhör eller är nära förbundna med vederbörande organisation.

(9) Omröstning vid kongressen sker genom uppvisning av kongressombudskort eller 
på grundval av medlemsantal. Vid omröstning på grundval av medlemsantal 
förrättas när så föreskrivs i dessa stadgar eller begärs av styrelsen eller 
av tre organisationer i tre olika länder, vilka är direkt representerade 
och ej genom fullmakt. Vid omröstning på grundval av medlemsantal är 
medlemsorganisationer med högst 1000 betalande medlemmar berättigade 
till en röst: andra är berättigade till en röst för varje fullt tusental betalande 
medlemmar, avrundat till närmaste tusental.

(10) Alla beslut med undantag av frågor för vilka annat fastställs i dessa stadgar 
fattas med enkel majoritet. Vid val måste en kandidat erhålla minst hälften 
av antalet avgivna röster för att bli vald. Regler för val fastställs i kongressens 
arbetsordning.
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(11)  Kongressen skall vid sin första session välja ett fullmaktsgranskningsutskott för 
granskning av delegationernas fullmakter och lämnande av rekommendationer 
till kongressen. Inga omröstningar på grundval av medlemsantal eller val med 
undantag för val av rösträknare, valkontrollanter eller kongressutskott får äga 
rum förrän fullmaktsgranskningsutskottets rapport och rekommendationer 
behandlats av kongressen.

(12) Kongressens arbete regleras i dessa stadgar samt genom en arbetsordning, som 
fastställs av kongressen på rekommendation av styrelsen. Förvaltningsutskottet 
fungerar som kongressens beredningsutskott.

(13)  Dagordningen för varje ordinarie kongress skall omfatta följande punkter:

(a)  Verksamhetsberättelse,
(b)  Ekonomiska berättelser och revisorernas berättelser,
(c)  Fastställande av medlemsavgifter,
(d)  Förslag till ändring av stadgarna,
(e)  Motioner,
(f)  Huvudkontorets förläggning,
(g)  Val,
(h)  Andra punkter som styrelsen må fastställa.

(14) Motioner, vilka skall behandlas av en ordinarie kongress, skall vara general-
sekreteraren tillhanda senast fyra månader före kongressens början. 
Den slutgiltiga dagordningen för en ordinarie kongress skall utsändas till 
medlemsorganisationerna senast två månader före kongressens början. 
Brådskande motioner kan framläggas vid en ordinarie kongress men kommer 
endast att behandlas om redaktionsutskottet finner att de verkligen är av 
brådskande karaktär och att de icke kunnat insändas inom ovan angivna 
tid. Medlemsförbund kan överklaga redaktionsutskottets beslut till en över-
klagandepanel som utgörs av minst tre ledamöter i beredningsutskottet, en av 
dessa bör vara ordföranden eller en av viceordförandena. Överklagandepanelens 
beslut skall vara slutgiltiga.

(15) Ändringsförslag till motioner, som upptagits på en ordinarie kongressdagordning, 
skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra veckor före kongressens 
början.
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(16)  Dagordningen för en extra kongress fastställes av styrelsen. Då en extra kongress 
sammankallas på begäran av medlemsorganisationer i överensstämmelse med 
denna paragrafs moment (2) skall styrelsen utsända handlingar, som framlagts 
av nämnda organisationer, jämte eventuella andra handlingar, som styrelsen 
anser att kongressen bör erhålla.

(17)  ITF står inte för delegationernas kostnader för deltagande i en kongress, såvida 
icke styrelsen i särskilda fall beslutar annorlunda.

 PARAGRAF V 
Styrelsen

(1)  Styrelsen väljes av kongressen, i enlighet med den beslutade fördelningen av 
platser till regionala valgrupper, sektioner, kvinnliga transportarbetare och 
unga transportarbetare, eller någon annan beslutad fördelning av platser. 
Generalsekreteraren ska vara ledamot av styrelsen. Styrelsens kongressvalda 
ledamöters mandattid börjar i.o.m valet av styrelse vid varje ordinarie kongress 
och upphör i.o.m valet av ny styrelse vid nästa ordinarie kongress. Samtliga 
ledamöter kan omväljas.

(2) Styrelsen är ITF:s högsta beslutande organ mellan ordinarie kongresser. Styrelsen 
verkställer kongressens beslut och anvisningar och ser till att stadgarnas 
bestämmelser efterlevs. Styrelsen leder ITF:s arbete och vidtar de åtgärder och 
fattar de beslut som är nödvändiga och ändamålsenliga för att värna och främja 
ITF:s och dess medlemsorganisationers intressen, såsom beslut om extra avgifter 
i enlighet med paragraf XVII.

(3)  Styrelsen skall utse åtta av sina ledamöter innefattande tre sektions/
kommittéordföranden samt ledamoten eller ledamöterna från det land där 
ITF:s huvudkontor är beläget att jämte ordföranden, viceordförandena och 
generalsekreteraren utgöra ett förvaltningsutskott, till vilket vissa av styrelsens 
funktioner och behörigheter må delegeras. Styrelsen äger vidare inrätta nya 
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yrkessektioner eller avdelningar samt tillsätta underkommittéer och fastställa 
sammansättningen av och direktiv för desamma..

(4) Styrelsens sammansättning skall på rimligt sätt återspegla den geografiska 
spridningen bland ITF:s medlemmar och dess yrkesmässiga struktur. Ingen 
medlemsorganisation får ha mer än en ledamot i styrelsen

(5) Kongressens val av styrelse äger rum bland kandidater, som nominerats 
av regionala valgrupper bestående av vid kongressen representerade 
medlemsorganisationer. Varje kongressdelegation har rätt att inom sin grupp 
nominera kandidater, för val till styrelsen. Erforderliga omröstningar antingen 
inom valgrupper eller av kongressen i dess helhet förrättas i enlighet med 
paragraf IV moment (9) och (10). De regionala valgruppernas sammansättning 
samt det antal kandidater varje grupp är berättigad uppsätta fastställes av 
kongressen på rekommendation av styrelsen.

(6)  Ledamotskap i styrelsen upphör, om vederbörande ledamots organisation:

(a)  skriftligen framför önskemål om att ledamoten i fråga skall avgå, eller

(b)  i enlighet med paragraf III utträder eller suspenderas eller om medlemskapet 
förklarats avslutat.

(7)  Om vakanser uppstår i styrelsen mellan två ordinarie kongresser äger styrelsen 
invälja det ytterligare antal ledamöter som behövs för att styrelsen skall vara 
fulltalig. Styrelsen skall konsultera medlemsorganisationer inom vederbörande 
regionala valgrupper samt iaktta i denna paragrafs moment (4) angivna 
villkor. Ledamöter som invalts på detta sätt har samma rättigheter som de 
kongressvalda ledamöterna.

(8)  Styrelsen sammanträder minst två gånger per år och i övrigt då styrelsen eller 
generalsekreteraren i samråd med ordföranden och viceordförandena anser 
ytterligare sammanträden nödvändiga.

(9)  Vid styrelsesammanträden har jämte generalsekreteraren samtliga valda 
eller invalda ledamöter rösträtt. Vid omröstningar, som antingen sker med 
handuppräckning eller slutna sedlar, har varje ledamot en röst. Ordförande 
eller, i dennes frånvaro, den viceordförande som fungerar som ordförande, har 
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utslagsröst. Alla beslut fattas i enlighet med paragraf IV moment (10). Styrelsen 
är beslutsmässig om en majoritet av ledamöter är närvarande.

(10)  Styrelsen har rätt att ersätta ledamöterna för erforderliga utlägg i samband 
med fullgörandet av deras skyldigheter gentemot ITF med undantag för utlägg 
för resor till sammanträden i samband med kongressen, såvida icke styrelsen 
i särskilda fall beslutar annorlunda med avseende på enskilda ledamöter i 
styrelsen.

 PARAGRAF VI 
Förvaltningsutskottet

(1) Förvaltningsutskottet består jämte generalsekreteraren av ordföranden, vice-
ordförandena och ytterligare ledamöter av styrelsen (jfr paragraf V moment (3)).

(2)  Förvaltningsutskottet har de uppgifter och befogenheter som styrelsen beslutat 
delegera till utskottet och som fastställs i dessa stadgar. Förvaltningsutskottet 
sammanträder närhelst styrelsen så beslutar eller när en majoritet av utskottets 
ledamöter så begär.

(3)  För omröstningar vid förvaltningsutskottets sammanträden gäller bestämmelser 
i paragraf V moment (9).

(4)  Förvaltningsutskottets ledamöter har rätt till ersättning för sina utgifter i 
enlighet med paragraf V moment (10).
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 PARAGRAF VII 
Ordförande och vice-ordföranden

(1)  Styrelsen har att nominera en ordförande och viceordföranden bland sina 
ledamöter för val vid kongressen. Av viceordförandena skall minst en vara en 
kvinna och de återstående skall komma från de olika regionala valgrupperna. 
Den nominerade viceordföranden från en regional valgrupp skall också verka 
som den regionala ordföranden. Ordföranden och viceordförandena skall inneha 
sina mandat till och med nästa ordinarie kongress. De kan omväljas.

(2)  Om ordföranden eller någon av viceordförandena av någon anledning avgår 
mellan ordinarie kongresser bemyndigas styrelsen tillsätta en eller flera 
efterträdare men skall härvidlag iaktta kravet i moment (1) i paragrafen, att 
ordföranden och viceordförandena kommer från olika regionala valgrupper.

(3) Ordföranden eller, i dennes frånvaro, en av viceordförandena fungerar som 
ordförande vid alla sammanträden med ITF:s styrande organ mellan två 
ordinarie kongresser.

 PARAGRAF VIII 
Generalsekreterare

(1) Generalsekreteraren väljes av varje ordinarie kongress och kan omväljas.

(2) Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen för den allmänna skötseln av 
ITF:s angelägenheter, verkställandet av beslut som fattats av ITF:s styrande 
organ samt för de uppgifter som dessa stadgar i övrigt ålägger honom/henne.

(3)  Generalsekreteraren uppbär och är ansvarig för alla medel som inbetalas till ITF 
samt utarbetar budgeter över inkomster och utgifter, avseende den allmänna 
fonden och samtliga specialfonder att föreläggas styrelsen för godkännande.

(4) Generalsekreteraren är ansvarig för ITF:s räkenskaper och skall tillhandahålla 
de böcker och handlingar som kan erfordras av styrelsen. Han/hon skall för ITF:s 
styrande organ framlägga ordentliga redovisningar för inkomster och utgifter 
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jämte sådana rapporter och kommentarer som han/hon anser nödvändiga eller 
som kan komma att begäras.

(5)  Om, av någon anledning, befattningen som generalsekreterare blir ledig skall 
styrelsen tillsätta en tillförordnad generalsekreterare som tjänstgör tills en 
generalsekreterare väljs vid nästföljande kongress, och som skall ha general-
sekreterarens befogenhet, ansvarsuppgifter och åligganden enligt dessa 
stadgars föreskrifter.

 PARAGRAF IX 
Sekretariatet

(1)  Styrelsen utser en eller flera biträdande generalsekreterare.

(2)  Biträdande generalsekreterare deltar, då så är möjligt, i kongresser och samman-
träden i styrelsen. De utför de uppdrag som fastställs av generalsekreteraren och 
verkar under hans/hennes ledning.

(3)  Styrelsen utser, efter samråd med vederbörande sektion eller sektioner, 
sekreterare för yrkessektioner, samt avdelningssekreterare.

(4)  Sektions- eller avdelningssekreterare sköter arbetet inom vederbörande 
sektioner eller avdelningar under generalsekreterarens ledning.

(5)  Det skall finnas sekreterare för regionala organ som skall utses av styrelsen efter 
samråd med den berörda regionen. De skall administrera arbetet i sina regioner 
under generalsekreterarens ledning.

(6)  Styrelsen fastställer löner och anställningsvillkor för generalsekreteraren, 
biträdande generalsekreterare och sekreterare.

(7) Generalsekreteraren anställer nödvändig personal. Personalens löner och 
anställningsvillkor på ITF:s huvudkontor regleras genom avtal mellan förvaltnings-
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utskottet och den fackliga organisation som företräder de anställda. Personalens 
löner och anställningsvillkor på andra kontor fastställs av generalsekreteraren 
efter överläggningar med de fackliga organisationer som företräder de anställda 
eller de anställda själva. Generalsekreteraren informerar styrelsen om förändringar 
rörande de anställda.

(8)  Styrelsen har rätt att suspendera generalsekreteraren, biträdande general-
sekreterare eller sekreterare med eller utan lön, förutsatt att vederbörande först 
underrättats om skälen för den tilltänkta åtgärden och givits tillfälle att inför 
exekutivrådet styrelsen yttra sig angående åtgärden. Eventuell suspendering 
kan överklagas hos kongressen.

 PARAGRAF X 
Huvudkontor

Kongressen avgör var ITF:s huvudkontor skall ha sitt säte.
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 PARAGRAF XI 
Regional och annan organisation

(1) Det skall finnas regionala organ såsom fastställts av styrelsen för att behandla 
frågor av allmänt intresse för ITF:s medlemsförbund i en specifik region. Styrelsen 
skall fastställa direktiven för desamma och utövar generellt sett tillsyn över 
verksamheten.

(2)   Med undantag för Europeiska transportarbetarefederationen som, då den utgör 
ITF:s europeiska region, styrs av sina egna stadgar, skall varje regionalt organ 
välja en kommitté, som med en funktionär från sekretariatet, skall fastställa 
arbetsprogram, komma fram till slutsatser och rekommendationer inom ramen 
för ITF:s policy och informera intresserade medlemsförbund därom. Kommittén 
skall välja en ordförande och en eller flera viceordföranden. Kommitténs 
ledamöter skall utgöra en rimlig återspegling av den geografiska spridningen 
av antalet medlemmar i ITF inom regionen samt dess näringsmässiga struktur. 
Regionalkommitténs medlemskap skall omfatta representanter för kvinnliga 
transportarbetare, i enlighet med paragraf XII (4). Regionalkommitténs 
ledamöter skall innefatta en ung arbetstagare, vald av företrädare för ITF:s unga 
arbetstagare i regionen och som också skall företräda regionen i ITF:s kommitté 
för unga transportarbetare.

(3)  Varje medlemsorganisation skall ha rätt att delta i lämplig regions verksamhet. 
Kostnaden för deltagande representanter i regionala möten skall normalt bäras 
av de företrädda organisationerna.

(4)  Alla beslut som fattas av ett regionalt organ som, direkt eller indirekt, påverkar 
ITF som helhet, en ITF-sektion eller en annan ITF-region, skall träda i kraft först 
efter godkännande av styrelsen.

(5)  Styrelsen skall ha befogenhet att inrätta andra poster eller organ inom ITF samt 
fastställa direktiv för desamma.
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 PARAGRAF XII 
Konferens och kommitté för kvinnliga 

transportarbetare

(1)  En konferens för kvinnliga transportarbetare skall äga rum som del av  varje 
ordinarie kongress.

(2)  Alla medlemsorganisationer skall ha rätt att delta i konferensen för kvinnliga 
transportarbetare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer 
som representeras. Omröstning vid konferensen sker genom uppvisning av 
ombudskort eller på grundval av medlemsantal. Omröstning på grundval av 
medlemsantal kan begäras av alla medlemsförbund, det antal röster som en 
organisation har rätt till i händelse av omröstning på grundval av medlemsantal 
skall vara i enlighet med det antal medlemmar organisationen betalar 
medlemsavgift för.

(3)  Konferensen för kvinnliga transportarbetare skall välja en kommitté. Kommittén, 
tillsammans med en funktionär från sekretariatet, skall ge råd till styrelsen, 
upprätta arbetsprogram, tillhandahålla information, komma fram till slutsatser 
och rekommendationer samt informera intresserade medlemsförbund om 
dessa. För detta ändamål kan kommittén föreslå generalsekreteraren att 
konferenser och/eller övriga sammanträden inkallas. Generalsekreteraren 
skall vid varje förvaltningsutskotts sammanträde framlägga en tidtabell för 
dylika sammanträden, vilken utskottet har att godkänna. I brådskande fall 
skall generalsekreteraren bemyndigas sammankalla möten efter samråd 
med ITF:s ordförande. Kommittén skall välja en ordförande och en eller flera 
viceordföranden. Om någon ledamot i kommittén lämnar sitt uppdrag, skall 
generalsekreteraren bemyndigas, att efter vederbörligt samråd, utse en 
efterträdare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer som 
representeras.

(4)  Alla beslut som fattas av kommittén skall träda i kraft efter godkännande av 
styrelsen. Styrelsen fastställer sammansättningen av ITF:s kommitté för kvinnliga 
transportarbetare, som skall inkludera ett antal kvinnliga representanter för varje 
region. Minst en av dessa valda kvinnliga representanter för varje region skall 
också vara ledamot av styrelsen och ledamot av regionalkommittén. Den skall 
också inkludera en kvinnlig representant för varje sektion, som skall vara ledamot 
av sektionskommittén. Ordförande för kvinnliga transportarbetares kommitté ska 
vara ledamot av styrelsen. Styrelsen skall fastställa kommitténs direktiv.
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 PARAGRAF XIII 
Konferens och kommitté för unga 

transportarbetare

(1)  En ITF-konferens för unga transportarbetare skall äga rum som del av varje 
ordinarie kongress. Styrelsen skall fastställa direktiven för konferensen.

(2)  Alla medlemsorganisationer skall ha rätt att delta i konferensen för unga 
transportarbetare. Kostnaderna för att delta skall bäras av de organisationer 
som representeras. Omröstning vid konferensen sker genom uppvisning av 
ombudskort eller på grundval av medlemsantal. Omröstning på grundval av 
medlemsantal kan begäras av alla medlemsförbund, det antal röster som en 
organisation har rätt till i händelse av omröstning på grundval av medlemsantal 
skall vara i enlighet med det antal medlemmar organisationen betalar 
medlemsavgift för.

(3)  Konferensen för unga transportarbetare skall välja en kommitté för unga 
transportarbetare. Kommittén, tillsammans med en funktionär från 
sekretariatet, skall ge råd till styrelsen, upprätta arbetsprogram, tillhandahålla 
information, komma fram till slutsatser och rekommendationer samt informera 
intresserade medlemsförbund om dessa. För detta ändamål kan kommittén 
föreslå generalsekreteraren att konferenser och/eller övriga sammanträden 
inkallas. Generalsekreteraren skall vid varje förvaltningsutskotts sammanträde 
framlägga en tidtabell för dylika sammanträden, vilken utskottet har att 
godkänna. I brådskande fall skall generalsekreteraren bemyndigas sammankalla 
möten efter samråd med ITF:s ordförande. Kostnaderna för att delta skall bäras 
av de organisationer som representeras.

(4)  Alla beslut som fattas av kommittén skall träda i kraft efter godkännande av 
styrelsen. Styrelsen skall fastställa sammansättningen av kommittén och ange 
dess direktiv. Ordföranden för kommittén ska vara ledamot av styrelsen.
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 PARAGRAF XIV 
Yrkessektioner och specialavdelningar

(1)  Yrkessektioner inrättas, i enlighet med vad som sägs i inledningen till dessa stadgar, 
för handläggande av frågor som rör enskilda grenar av transportnäringen och 
närstående fack. Styrelsen har rätt att vid behov inrätta ytterligare sektioner eller 
specialavdelningar för att förbättra ITF:s medlemsservice eller för att på ett 
effektivt sätt handha särskilda uppgifter eller problem, och kan inrätta eller 
tillhandahålla särskilda fonder för dylika sektioner eller avdelningar. Styrelsen 
skall fastställa direktiven för desamma och utövar generellt sett tillsyn över 
verksamheten.

(2)  Varje yrkessektion skall välja en kommitté som med hjälp av en funktionär från 
sekretariatet har att utarbeta arbetsprogram, dra slutsatser och avge rekom-
mendationer samt informera medlemsorganisationerna härom. För detta 
ändamål kan kommittén föreslå generalsekreteraren att konferenser och/eller 
övriga sammanträden inkallas. Generalsekreteraren skall vid varje förvaltnings-
utskotts sammanträde framlägga en tidtabell för dylika sammanträden, vilken 
utskottet har att godkänna. I brådskande fall skall generalsekreteraren 
bemyndigas sammankalla möten efter samråd med ITF:s ordförande.

(3)  Varje medlemsorganisation äger delta i verksamheten inom den eller de 
sektioner som sysslar med frågor, vilka är av intresse för de medlemmar 
organisationen har registrerade inom vederbörande sektion eller sektioner. 
Kostnaderna för ombudens deltagande i sektionsmöten skall bestridas av de 
organisationer de representerar.

(4) Styrelsen skall i samråd med de medlemsorganisationer som i första hand 
berörs fastställa regler för verksamheten inom specialavdelningar, valet 
av kommittéer för desamma och medlemsorganisationernas deltagande i 
desamma och som tar hänsyn till behovet av att säkerställa integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och inbegripande av unga arbetstagare.

(5)  Alla yrkessektioner sammanträder i samband med ordinarie kongress för att 
välja en sektionsordförande, vice sektionsordförande/n, andra funktionärer 
och ledamöter av sektionskommittén och ev underutskott samt för att vid 
behov fastställa sektionens arbetsprogram. Kommitténs ledamöter skall 
innefatta en kvinnlig företrädare som skall företräda kvinnors sektorvisa 
frågor i sektionskommittén och ITF:s kommitté för kvinnliga transportarbetare. 
Kommitténs ledamöter skall också innefatta en ung arbetstagare som skall 
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företräda unga arbetstagares sektorvisa frågor i sektionskommittén och ITF:s 
kommitté för unga transportarbetare. Sektionsfunktionärer kan omväljas. 
Sektionsordföranden ska vara ledamot av styrelsen.

(6)  Om ordföranden i en yrkessektion av någon anledning avgår mellan ordinarie 
kongresser, efterträds han av viceordföranden. Om viceordföranden eller någon 
annan funktionär i en sektion också avgår, har generalsekreteraren rätt att efter 
vederbörligt samråd utse en efterträdare ibland sektionskommitténs ledamöter 
som innehar posten fram till nästa sektionskonferens som har rätt att genom val 
fylla eventuella vakanser.

(7)  Beslut av en sektion, vilka direkt eller indirekt berör hela ITF, verkställs först 
sedan styrelsen godkänt beslutet.

(8) Omröstning vid sektionsmöten sker genom uppvisning av ombudskort eller 
på grundval av medlemsantal. Varje medlem i sektionen har rätt att begära 
omröstning på grundval av medlemsantal. Det antal röster en organisation har 
rätt till vid omröstning på grundval av medlemsantal beräknas på grundval 
av antalet betalande medlemmar registrerade i sektionen antingen i slutet av 
föregående år eller vid tiden för inträde i ITF, om detta inträffat senare. Det 
åvilar varje medlemsorganisation själv att i vederbörande sektion eller sektioner 
registrera det antal medlemmar man önskar få sig tillgodoräknade vid en 
omröstning på grundval av medlemsantal. En organisation som försummat 
detta har inte rätt att delta i omröstning på grundval av medlemsantal.
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 PARAGRAF XV 
Stöd vid konflikter

(1)  Medlemsorganisationerna kan vända sig till ITF med begäran om stöd vid större 
konflikter.

(2)  Dylikt stöd kan anta formen av organiserat moraliskt stöd åt vederbörande 
medlemsorganisation och den ståndpunkt denna intagit i de frågor konflikten 
gäller, av framställningar till regeringar och mellanstatliga organisationer, samt 
av ekonomiskt bistånd eller kombination härav eller övriga åtgärder, vilka anses 
vara lämpliga med tanke på föreliggande omständigheter.

(3)  ITF skall snarast möjligt underrättas om sannolikheten av en dylik konflikt och 
likväl förses med så mycket information som möjligt angående gällande frågor 
samt underrättas hur övriga medlemsorganisationer och andra betydelsefulla 
fackliga organisationer i det land, där konflikten utbrutit, ställer sig till konflikten.

(4)  En medlemsorganisation som ställs inför en allvarlig konflikt, vilken kan 
komma att beröra ITF, skall ej begära stöd från ITF-anslutna organisationer 
i utlandet utan att först har rådgjort med ITF:s generalsekreterare. Samma 
gäller framställningar om stöd till icke ITF-anslutna organisationer i utlandet. 
Eventuella överträdelser mot denna föreskrift befriar ITF från dess skyldighet att 
lämna eller fortsätta att lämna stöd.

(5)  Generalsekreteraren skall, efter att ha emottagit begäran om stöd, vidta 
nödvändiga åtgärder för att ta reda på fakta i ärendet och vidta sådana 
åtgärder som han/hon anser vara lämpliga och praktiskt genomförbara, vid 
behov i samråd med förvaltningsutskottet.

(6)  Generalsekreteraren skall rapportera till styrelsen vid första tillfälle om bistånd 
som lämnats i överensstämmelse med denna paragraf.
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 PARAGRAF XVI 
Biläggande av interna konflikter

(1)  Om två eller flera medlemsorganisationer råkar i konflikt med varandra i en 
fråga eller frågor som har med ITF eller dess verksamhet att göra, kan de 
be ITF medla i ärendet. Medling äger rum endast om samtliga i konflikten 
inblandande parter är överens om ett dylikt förfarande efter att ha förvissat 
sig om att eventuella avgöranden som medlingen leder till inte strider mot den 
centralorganisations regler eller policy som vederbörande organisation tillhör. 
Medlarens (medlarnas) avgörande är bindande för parterna.

(2)  Medlingsförfarandet avgöres från fall till fall av generalsekreteraren i samråd 
med berörd sektionsordförande eller berörda sektionsordföranden och parterna i 
konflikten.

 PARAGRAF XVII 
Medlemsavgifter och extra avgifter

(1)  Varje ordinarie kongress fastställer den ordinarie avgift medlemsorganisationer 
har att erlägga per medlem i enlighet med paragraf II moment (3) (a) för tiden 
fram till utgången av det år nästföljande ordinarie kongress hålls. Styrelsen 
fastställer ett minsta antal medlemmar i syfte att bestämma medlemsavgiften 
för medlemsorganisation med ytterst få betalande medlemmar.

(2)  Styrelsen äger begära extra avgifter av medlemsorganisationer för bestridandet 
av viktiga åtaganden.

(3)  Styrelsen skall efter eget gottfinnande bemyndiga medlemsorganisationer att 
erlägga medlemsavgifter enligt nedsatt standardavgift om styrelsen finner att 
vederbörande organisationers ekonomiska ställning eller dess medlemmars låga 
förtjänstläge motiverar en dylik avgift. 

(4)  Styrelsen skall fastställa tidsgräns för när medlemsavgifter måste vara betalda. 
Medlemskap för nya medlemsorganisationer träder inte i kraft förrän efter 
en initial betalning av medlemsavgift, vilken skall fastställas av styrelsen. 
Generalsekreteraren ska varje räkenskapsår för förvaltningsutskottet presentera 
en förteckning över de medlemsorganisationer som ligger efter med betalningen 
för eventuella åtgärder i enlighet med paragraf III moment (2).
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 PARAGRAF XVIII 
Räkenskaper och revision

(1)  ITF har odelad och oinskränkt fullmakt att låna, förskottera och låna ut 
penningmedel med eller utan säkerhet, att förvärva, hyra ut och avyttra 
intressen i fast eller personlig egendom samt att göra och avyttra investeringar 
av allehanda slag.

(2)  ITF:s räkenskapsår fastställs av styrelsen.

(3)  ITF:s räkenskaper, inklusive dito med avseende på ev. fonder som inrättats 
i enlighet med paragraf XIV moment (1), skall granskas av en auktoriserad 
revisionsbyrå som utses av styrelsen. Den skall också rapportera huruvida 
enligt dess uppfattning ordentliga böcker förs samt huruvida systemet med 
kontroll av de ekonomiska transaktionerna är fullt tillräckligt. Byrån skall 
för generalsekreteraren och styrelsen framlägga en revisionsberättelse vid 
utgången av varje räkenskapsår. Delårsrapporter skall framläggas på begäran 
av styrelsen eller kongressen. Nämnda berättelser, som benämnts de officiella 
revisionsberättelserna, skall medtas i de redovisningar för inkomster och utgifter 
som generalsekreteraren har att sammanställa i enlighet med paragraf VIII 
moment (4). Styrelsens ledamöter skall äga tillgång till dylika berättelser.

(4) ITF:s penningtransaktioner ska från tid till annan under räkenskapsåret 
övervakas och kontrolleras av tre lekmannarevisorer, valda av kongressen bland 
funktionärer från medlemsorganisationer som befinner sig i rimlig närhet av 
ITF:s huvudkontor. Nämnda revisorer skall vid varje tidpunkt äga tillgång till ITF:s 
böcker och räkenskaper.

(5) Lekmannarevisorerna skall avge berättelser varje år. Generalsekreteraren 
skall vidarebefordra nämnda berättelser, som kallas lekmannarevisorernas 
berättelser, till styrelsen och kongressen.

(6) Om, av någon anledning, en lekmannarevisor måste avsäga sig sina uppgifter 
mellan ordinarie kongresser skall den medlemsorganisation, som nominerade 
lekmannarevisorn, utse en ersättare.

(7)  ITF:s egendom skall skötas av förvaltare. Styrelsen skall fastställa bestämmelser 
rörande utnämningen, avskedande och pensionen samt antal förvaltare, deras 
uppgifter, befogenheter och ansvar.
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 PARAGRAF XIX 
Upplösning av ITF

(1)  Beslut om upplösning av ITF kan endast fattas av kongressen efter det att en 
motion härom inkommit i enlighet med vad som föreskrivits i dessa stadgars 
paragraf IV moment (14).

(2)  För att ett dylikt beslut skall anses giltigt fordras att motionen vid omröstning 
på grundval av medlemsantal i enlighet med paragraf IV moment (9) erhåller 
minst 3/4 av de röster antalet företrädda betalande medlemmar avgett. I 
motionen skall anges hur ITF:s tillgångar skall disponeras samt hur federationens 
skyldigheter gentemot personalen och funktionärerna skall uppfyllas.

 PARAGRAF XX 
Giltighet och ändring av stadgarna

(1)  Dessa stadgar godkändes av ITF:s 44:e kongress 2018.

(2)  Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas av kongressen. Motion 
om stadgeändring skall lämnas till generalsekreteraren och sändas ut till 
medlemsorganisationerna i enlighet med de regler som fastställs i paragraf IV, 
moment (14).

(3)  Motioner om stadgeändring, andra än de som lämnats in i enlighet med moment 
(2) ovan, skall endast överlämnas till kongressen om beredningsutskottet så 
beslutar.

(4)  Motioner om stadgeändring skall gå till medlemsomröstning på grundval av 
medlemsantal i enlighet med paragraf IV, moment (9) och måste få minst två 
tredjedelar av de avlämnade giltiga rösterna för att gå igenom.
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