
STADGAR 
för SVERIGES YRKESMUSIKERFÖRBUND (SYMF) 
 
fastställda vid förbundets första kongress den 6-7 maj 1985. Reviderade vid kongressen den 
29-30 maj 1989, den 18-19 maj 1993, extrakongressen 18 maj 1998, kongressen 21-22 maj 
2001, kongressen 24-25 september 2005, förbundsmötet 22 maj 2006, 
förbundsmötet 26 maj 2008, förbundsmötet 18 maj 2010, samt förbundsmötet 27 maj 2019. 
 
                    ÄNDAMÅL 
 
§ 1 Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) är en sammanslutning av i Sverige 
yrkesverksamma instrumental- och vokal-musiker. 
 
Dess uppgift är att tillvarata medlemmarnas arbetsrättsliga, ekonomiska, sociala och 
upphovsrättsliga intressen, samt att hävda den levande musikens ställning i samhället. 
 
Förbundet är anslutet till Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och tillämplig 
förhandlingskartell, samt samarbetar med övriga närstående förbund såväl nationellt som 
internationellt. 
 
Förbundet är partipolitiskt obundet och värnar om demokratiska principer 
 
             BESLUTANDE ORGAN 
 
§ 2 SYMF:s beslutande organ är förbundsmötet och förbundsstyrelsen. 
 
              FÖRBUNDSMÖTET 
 
§ 3 Mom 1 
Förbundsmötet är SYMF:s högsta beslutande organ. 
 
Mom 2 
Förbundsmötet skall bestå av en representant per avdelning, för frilansavdelningen en 
representant per bransch, samt av förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter och revisorerna. 
 
Ledamot av förbundsstyrelsen eller revisor kan ej i annan egenskap utses som 
förbundsmötesombud. 
 
§ 4 Mom 1 
Ordinarie förbundsmöte sammanträder varje år någon gång under tiden maj-september. 
 
Extra förbundsmöte äger rum om förbundsstyrelsen därom beslutar, eller om mer än hälften 
av medlemmarna gör skriftlig framställning därom till förbundsstyrelsen med angivande av de 
ärenden som de önskar underställa förbundsmötets prövning. 
 
 
Mom 2 
Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen till branschråden och 
avdelningarna senast tre månader före förbundsmötets startdatum. 
Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas av förbundsstyrelsen snarast, dock senast inom 
fyrtiofem dagar efter det framställan givits. 
 



Extra förbundsmöte får endast behandla fråga/ frågor som föranlett förbundsmötets 
sammankallande och som angivits i kallelsen. 
 
Vederbörande avdelning skall senast 1 månad före förbundsmötets öppnande anmäla ombud 
till förbundsstyrelsen. 
 
§ 5 Förslagsrätt tillkommer förbundsstyrelsen. 
 
Motionsrätt tillkommer avdelning, klubb eller enskild medlem, samt i förekommande fall 
branschråd. 
 
Motion från enskild medlem lämnas senast fyra månader före ordinarie förbundsmöte till 
avdelningsstyrelse eller klubb som med eller utan eget yttrande översänder motionen till 
förbundsstyrelsen.  
 
 
Motion från avdelningsstyrelse, branschråd eller klubb skall vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast tre månader före förbundsmötets startdatum. 
 
Det åligger förbundsstyrelsen att yttra sig över samtliga inkomna motioner. 
 
Förslag som förbundsstyrelsen ämnar förelägga förbundsmötet ska vara branschråd och 
avdelningar tillhanda senast tre månader före mötet, om inte i varje enskilt fall särskilda skäl 
finns till att materialet utsänds vid ett senare tillfälle. 
 
Dock kan förslag som styrelsen utarbetat på grundval av inkomna motioner, förslag till 
medlemsavgift och praktisk information utsändas senast en månad före förbundsmötet. Efter 
kallelse till extra förbundsmöte utsänds samtliga handlingar snarast. 
 
§ 6 Mom 1 
 
Föredragningslista till förbundsmötet upprättas av förbundsstyrelsen. 
Vid ordinarie förbundsmöte skall, förutom förtroendevald enl. §6 mom. 2, följande ärenden 
finnas upptagna: 

- upprop av ombuden 
- val av ordförande vid förbundsmötet 
- val av sekreterare vid förbundsmötet 
- former för protokollsjustering 
- tillsättande av utskott 
- förbundsstyrelsens berättelse 
- revisorernas berättelse 
- fråga om ansvarsfrihet 
- fastställande av arvoden och traktamentsersättning för styrelsen 
- fastställande av arvoden och traktamentsersättning för förbundsmötesdeltagarna 
- beslut om medlemsavgiften. 

Ärende som inte uppförts på den av förbundsstyrelsen upprättade föredragningslistan skall 
dock, såvida det inte avser stadgeändring, upptas till behandling om förbundsmötet så beslutar 
med minst tre fjärdedelars majoritet. 
 
 
Mom 2 
 



Förbundsmötet skall förrätta förtroendeval enligt följande: 
- val av förbundsordförande med en mandatperiod om fyra år. 
- val av 1:e vice förbundsordförande med en mandatperiod om fyra år. 
- val av övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen. Mandatperioden för dessa är tre 

år. 
- val av två, för Symf-frilans åtta, personliga suppleanter för förbundsstyrelsens 

ordinarie ledamöter, med en mandatperiod om tre år. 
- val av två revisorer och två suppleanter för dessa, med en mandatperiod om fyra år. 
- val av valberedning med en mandatperiod om två år. 

 
Vid val förklaras den eller de valda som erhåller de flesta rösterna, dock gäller vid val av 
förbundsordförande samt 1:e vice förbundsordförande att mer än hälften av de röstande är 
ense. 
 
För samtliga mandatperioder ovan gäller att dessa räknas från datum för personligt val. 
Samtliga valda enligt ovan skall vara aktiva medlemmar i förbundet 
För ordinarie ledamöter och suppleanter gäller dessutom att de skall vara aktiva inom den 
bransch de företräder. Om ledamot eller suppleant byter bransch lämnar denne sitt uppdrag 
varefter fyllnadsval görs vid kommande Förbundsmöte. 
 
§ 7 Varje ombud som företräder en avdelning erhåller en röst per påbörjat 40-tal aktiva 
medlemmar i den avdelning ombudet företräder. Avstämning av röster sker per den 31 
december året före mötet. 
 
Ombuden för bransch Frilans fördelar erhållna röster jämnt över sina delegater inför 
förbundsmötet. Vid förfall kan enskild delegats röster överlåtas till annan representant för 
bransch Frilans efter godkännande av förbundsmötets övriga ombud. 
 
Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter samt revisorerna äger vid förbundsmötet en röst 
vardera. Ordinarie förbundsstyrelseledamot äger inte rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet, 
ej heller förbundsstyrelsesuppleant som under verksamhetsåret deltagit i 
förbundsstyrelsemöte. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet såvida inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Röstning sker 
öppet såvida inte sluten röstning begärs. Vid sluten röstning räknas respektive ombuds 
röstetal samman. Inför sluten omröstning erhåller ombud det antal röstsedlar som motsvarar 
antalet tilldelade röster. 
 
Rösträtten får ej överlåtas eller begränsas av bundna mandat. 
 
§ 8 Rese- och traktamentsersättning för röstberättigade deltagare i förbundsmötet utgår med 
belopp som förbundsmötet fastställer. 
 
        FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
§ 9 Mom 1 
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och 1:e vice förbundsordförande samt en 
ledamot från varje bransch. 
 
Mom 2 



Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden som ersättare. Vid förfall för 1:e 
vice ordföranden inträder 2:e vice ordföranden som ersättare fram till nästa förbundsmöte. I 
bägge fall sker val med en mandatperiod om fyra år vid nästa förbundsmöte. 
 
Mom 3 
Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Mom 4 
Samtliga till förbundsstyrelsen valda skall vara aktiva medlemmar i förbundet. 
 
Mom 5 
Om ordinarie ledamot i styrelsen avgår inträder suppleant som ordinarie ledamot. Därefter 
skall förbundsmötet vid nästkommande ordinarie sammanträde förrätta val av ny suppleant 
med en mandatperiod om tre år. Det samma gäller om suppleant avgått. 
 
Mom 6 
Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande. Vid jämnt röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
 
Mom 7 
Förbundsstyrelsen skall inom sig utse 2:e vice ordförande och arbetsutskott. Styrelsen skall 
samtidigt utfärda instruktioner för utskottet. 
 
Mom 8 
Förbundsstyrelsen tillsätter efter behov utskott och kommittéer. 
§ 10 Förbundsstyrelsen skall: 

- förbereda ärenden som skall avgöras av förbundsmötet, samt verkställa dettas beslut. 
- besluta i sådana frågor som inte skall avgöras av förbundsmötet. 
- solidariskt ansvara för förbundets tillgångar och tillse att räkenskaperna avslutas och 

ställs till revisorernas förfogande före februari månads utgång.  
- fastställa bestämmelser om ordförandens samt 1:e vice ordförandens ekonomiska 

förmåner. 
- anställa erforderlig personal samt fastställa löner och anställningsvillkor. 
- ansvara för förbundets förhandlingsverksamhet. 

 
          
                 BRANSCHRÅD 
 
§ 11 Branschråd kan bildas av förbundets yrkeskategorier. Sammankallande skall vara 
respektive branschrepresentant i förbundsstyrelsen.  
Dessa branschråd ska fungera som nav för samtal mellan de olika lokalavdelningarna för 
informationsutbyte om aktuella frågor och/eller gemensamma framtidsfrågor inför till 
exempel avtalsråd. I de fall branschråd bildas skall dessa också vara behjälpliga för 
valberedningen i arbetet med nominering av ledamot till förbundsstyrelsen för sin bransch. 
Särskild vikt bör läggas på nominering till valberedning.  
Den vid tillfället valda förbundsstyrelseledamoten för sin bransch deltar inte i diskussion eller 
beslut om nominering till FS.      
 
Till ledamot av branschråd kan endast utses aktiv medlem i förbundet. 
 
 



 
    
VALBEREDNINGEN/NOMINERING 
§ 12 
Valberedningen skall bestå av en representant per bransch, varav en skall vara 
sammankallande. 
Det är valberedningens ansvar att tillse att kandidater nomineras och att redovisa ett 
gemensamt förslag för samtliga aktuella val på förbundsmötet. 
Alla medlemmar i förbundet kan nominera representanter till förbundsstyrelsen, men de 
lokala avdelningarnas styrelser har ett särskilt ansvar för att inkomma med nomineringar. 
Utöver det som regleras i dessa stadgar gäller för valberedningen att tillämpa vid varje 
tidpunkt gällande av förbundsmötet fastställd ”Instruktioner till valberedning”. 
 
 
 
        AVDELNING / KLUBB 
 
§ 13 Mom 1 
Avdelning bildas vid varje fast arbetsplats. Vid arbetsplats med företrädesvis säsongs- eller 
viss-tidsanställda medlemmar kan dock i stället facklig klubb bildas. Förbundsstyrelsen 
godkänner bildande av avdelning och facklig klubb. 
 
Mom 2 
Medlem skall tillhöra avdelning. Medlem som inte tillhör fast arbetsplats hänförs till SYMF 
FRILANS. 
 
 
Mom 3 
Avdelnings- eller klubbstyrelses medlemmar skall samtliga vara aktiva medlemmar i 
förbundet. 
 
Mom 4 
Avdelning och facklig klubb håller årsmöte före mars månads utgång. Obligatoriska frågor på 
årsmötet är: 
styrelsens berättelse 
revisorernas berättelse 
val till styrelse 
val av revisorer samt suppleanter för dessa 
 
Årsmötesrapport skall snarast efter genomfört årsmöte lämnas till förbundsstyrelsen. 
 
Mom 5 
Avdelning/klubb är när förbundsstyrelsen så begär skyldig att lämna statistikuppgifter rörande 
anställnings- och löneförhållanden vid företaget. 

    KLUBB 
§ 14 Mom 1 
Vid arbetsplats med företrädesvis säsongs- eller visstidsanställda medlemmar kan facklig 
klubb bildas. Medlemskap i facklig klubb beviljas av berörd klubb. Medlem i facklig 
klubb skall vara medlem i förbundet. 
 
Mom 2 



Regionala eller branschvisa fackliga klubbar kan bildas för att tillvarataga medlemmarnas 
särintressen inom viss region eller bransch. 
 
 
Mom 3 
Facklig klubb kan bildas inom avdelning efter förbundsstyrelsens godkännande. 
 
 
Mom 4 
Förbundsstyrelsen kan i de fall en styrelse för lokalavdelning inte följer dessa stadgar eller 
andra av förbundsstyrelsen meddelade direktiv, besluta om att styrelsen för lokalavdelning 
skall upplösas. Förvaltningen av avdelningen övergår då till förbundsstyrelsen. 
 
MEDLEMSKAP 
 
§ 15 Mom 1 
Aktivt medlemskap kan beviljas instrumental- och vokalmusiker med svensk eller utländsk 
musikhögskoleutbildning, alternativt väl dokumenterad musikererfarenhet som kan bedömas 
likvärdig med musikhögskoleutbildning, och som är yrkesverksam som fast eller fri 
yrkesutövare inom förbundets verksamhetsområde. Medlemskap kan beviljas egen företagare. 
För fullvärdig medlem i annat fackförbund, som stadigvarande arbetar professionellt på 
Symf’s avtalsområde och i övrigt uppfyller kriterierna för medlemskap, erbjuds möjlighet till 
dubbelanslutning 
Ansökan om medlemskap behandlas av förbundsstyrelsen. Beviljat inträde gäller från första 
dagen i den månad då ansökan inkommit till förbundet såvida ej förbundsstyrelsen medger 
annorlunda. Biträde i rättslig process kan enbart beviljas i fall som inträffat efter tre månaders 
medlemskap. 
Förbundet har ej skyldighet att biträda medlem i frågor som härrör sig från tiden före det att 
ansökan beviljats. 
 
Mom 2 
Avgiftsbefrielse kan beviljas av förbundsstyrelsen vid: 
- tjänstledighet för studier utan lön eller annan kontant förmån 
- militär grundutbildning / vapenfri tjänst 
- föräldraledighet utan föräldrapenning. 
Förbundsstyrelsen kan medge avgiftsbefrielse i andra fall då särskilda skäl föreligger. 
 
Mom 3 
Pensionärsmedlemskap kan beviljas den som avgått med pension. 
 
Mom 4 
För studerande med inriktning mot förbundets verksamhetsområde kan 
studerandemedlemskap beviljas. 
 
Mom 5 
Vilande medlemskap kan av förbundsstyrelsen beviljas medlem som t.ex är tjänstledig på 
grund av studier, arbete utomlands eller som har tjänstledighet för arbete som ej kan hänföras 
till förbundets verksamhetsområde etc. 
 
Mom 6 
Förbundsmötet kan utse hedersmedlem i förbundet. 
 



Mom 7 
Vid inträde i förbundet och i övrigt när förbundsstyrelsen så begär är medlem skyldig att 
lämna personliga statistikuppgifter rörande anställnings- och löneförhållanden. 
 
 
 
 
Mom 8 
Medlem skall verka för förbundets sammanhållning och utveckling, rätta sig efter beslut som 
fattats i stadgeenlig ordning samt i övrigt iaktta lojalitet mot förbundet. 
 
Mom 9 
Utträde ur förbundet kan ske då medlem lämnat förbundets verksamhetsområde eller efter tre 
månaders uppsägningstid. 
 
Mom 10 
Medlem som inte fullgör sina förpliktelser gentemot förbundet eller agerar i strid med 
grundläggande demokratiska principer och respekten för alla människors lika värde, kan efter 
beslut av förbundsstyrelsen i samråd med avdelning uteslutas ur förbundet. 
 
Mom 11 
Den som uteslutits kan efter förbundsstyrelsens godkännande åter vinna inträde i förbundet. I 
förekommande fall måste resterande skuld till förbundet regleras. 
 
               FÖRHANDLINGAR 
§ 16 Mom 1 
Genom sitt medlemskap i förbundet uppdrar medlem åt förbundsstyrelsen att föra 
förhandlingar och träffa kollektivavtal för medlemmarnas räkning vad gäller 
anställningsförhållanden. 
Genom medlemskap uppdrar medlem åt förbundet att för dennes räkning träffa avtal och 
överenskommelse rörande nyttjande av upphovsrättsligt skyddat material. Uppdraget gäller 
inom förbundets bevakningsområde och i den utsträckning gällande lag medger. 
I fall då individuell utdelning av ersättning för nyttjande inte är meningsfull eller då den 
individuella andelen svårligen kan fastställas äger förbundet rätt att använda ersättningen för 
kollektiva ändamål. 
Förbundsstyrelsen kan besluta att helt eller delvis överlämna uppdraget till annan 
organisation. 
Uppdraget i andra stycket gäller tills det skriftligen återkallas av medlemmen eller återlämnas 
av förbundet. Detta gäller även efter det att medlemskapet i förbundet upphört. 
 
 
Mom 2 
Förbundsstyrelsen utfärdar, i enahanda ordning, lokalt förhandlingsmandat till avdelning 
respektive klubb. 
 
 
Mom 3 
Inför avtalsrörelse skall förbundsstyrelsen inbjuda till ett för samtliga branscher gemensamt 
avtalsråd. 
 
              FIRMATECKNING 



§ 17 Förbundsstyrelsen utser de personer som får teckna förbundets firma. Firmateckning är 
giltig endast när firman tecknats av två i förening. Vad gäller ingående av nya avtal och 
transaktioner över ett av förbundsstyrelsen fastställt belopp ska en av firmatecknarna vara en 
förbundsstyrelseledamot. 
Förbundsstyrelsen skall samtidigt fastställa övriga delegationsordningar. 
 
                     REVISION 
§ 18 Mom 1 
Det åligger revisorerna att årligen i samråd med en därtill auktoriserad revisor granska 
förbundets räkenskaper och förvaltning samt att avge en till nästa ordinarie förbundsmöte 
ställd berättelse, vilken skall tillställas förbundsstyrelsen före mars månads utgång. 
 
Mom 2 
Revisor äger, närhelst han/hon så önskar, ta del av räkenskaper och handlingar angående 
förbundets förvaltning. 
 
Mom 3 
Vid förbundsmöte skall minst en av revisorerna vara närvarande. 
 
                    STADGEÄNDRING 
§ 19 För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut vid förbundsmötet fattas med minst två 
tredjedelar av samtliga avgivna röster, dock att för ändring av § 20 skall gälla vad däri 
stadgas. 
 
                      UPPLÖSNING 
§ 20 För upplösning erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande 
förbundsmöten,varav minst ett ordinarie, dock att mellan de båda förbundsmötena skall ha 
förflutit en tid av minst sex månader. 
Ytterligare krävs att beslutet vid båda förbundsmötena biträdes av minst två tredjedelar av 
förbundsmötets samtliga ombud. 
Om upplösning beslutas skall samtidigt fastställas hur med befintliga medel skall förfaras 
 


