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Byggnadsförbundet rf:s 

R E G L E R 
 
 

1 § 
Förbundets namn och hemort 

 
   1) Förbundet heter Rakennusliitto ry, på svenska Byggnadsförbundet rf. I dessa 
regler betecknas föreningen som ett förbund, de regionala kontaktorganen som 
regionala organisationer och medlemsföreningarna som avdelningar. 
   2) Förbundets hemort är Helsingfors stad, där förbundets styrelse finns. 

 
2 § 

Förbundets relation till nationella och internationella 
centralorganisationer 

 
   1) Förbundets organisatoriska förbindelser med nationella och internationella 
centralorganisationer ska beslutas av förbundsstämman eller förbundsrådet. 

 
3 § 

Förbundets syfte och verksamhetens kvalitet 
 

   1) Förbundet försvarar, övervakar och stärker de ekonomiska och sociala 
intressena och rättigheterna för arbetare inom bygg- och byggproduktindustrin, 
sektorn för infrastruktur- och infrastrukturtjänster och sektorn för byggtjänster på 
arbetsmarknaden och i samhället som helhet 
   a) för att skydda och utvidga fackföreningsrörelsen och arbetarnas rättigheter; 
   b) för att stärka och utöka fackföreningsrörelsens enhetlighet;  
   c) för att förbättra den sociala lagstiftningen; 
   d) för att utvidga demokratin till det ekonomiska livet och arbetslivet; 
   e) för att öka deras kunskapsnivå och för att främja kultur-, sport- och andra 
fritidsaktiviteter. 
   2) För att uppnå sitt syfte, förbundet     
   a) stöder och leder verksamheten i förbundets regionala organisationer och 

avdelningar; 
   b) arbetar för att integrera arbetstagare inom sektorn i förbundets olika avdelningar i 
olika städer och för att inrätta nya avdelningar; 
   c) överenskommer om och övervakar efterlevnaden av anställningsvillkoren för 
anställda som arbetar inom förbundets olika kollektivavtalssektorer i nationella, 
lokala, företags-, grupp- och internationella avtal; 
   d) organiserar möten, fester, tränings- och sportevenemang, sysslar med 
publiceringsaktiviteter, organiserar lotterier med lämpligt tillstånd eller säljer 
trycksaker och stöder avdelningsmedlemmarnas utbildning; 
   e) kan inte äga fastigheter; 
   f) samarbetar med inhemska och utländska organisationer som strävar efter 
samma mål som förbundet och utför solidaritetsarbete; 
   g) kan gå i borgen för arbetslöshetskassans lån.  
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4 § 
Förbundets medlemmar 

 
   1) Som medlemmar i förbundet kan accepteras registrerade föreningar verksamma 
inom bygg- och byggproduktbranschen, inom området för infrastruktur- och 
infrastrukturtjänster samt byggtjänster, vilka är utsedda som avdelningar i reglerna, 
och registrerade regionala organisationer som bildats av dem. 
   2) En avdelning får inrättas om ett tillräckligt antal medlemmar anmäler sig och 
förutsättningarna för avdelningens verksamhet anses vara tillräckliga. Styrelsen 
beslutar om godkännande av en ny avdelning som medlem i förbundet efter att ha 
hört den regionala organisationens styrelse. 
   3) Förbundets avdelningar måste ansluta sig till den regionala organisationen. 
Gränserna för de regionala organisationernas verksamhetsområden bestäms av 
förbundsrådet. Den regionala organisationen betalar inte anslutnings- eller 
medlemsavgifter till förbundet. 
   

 
5 § 

Avgifter 
 

   1) Avdelningens medlem betalar en medlemsavgift till förbundet och till 
avdelningen. Styrelsen beslutar på grundval av närmare fastställande av 
medlemsavgiften för ett kalenderår i taget.     
   2) Medlemmen har rätt att betala utestående medlemsavgifter om han eller hon 
ännu inte avförts ur medlemsregistret.  

  6 § 
Frimedlemsrättigheter 

 
  Medlem i avdelningen förvärvar rätt till fritt medlemskap efter att ha gått i pension 
och varit medlem i en facklig rörelse i minst 30 år varav minst de senaste fem åren 
som medlem i Byggnadsförbundets avdelning. 

 
7 § 

Inskränkning av medlemsrätt, utträde och avsked 
från förbundets avdelning 

 
   1) Rättigheten att delta i valet av förbundsstämmans representanter kan begränsas 
med valordning hos medlemmar som har försummat sin medlemsavgift under en 
månad eller mer. 
   2) Medlemmen kan när som helst avgå från avdelningen. Avgång ska anmälas 
skriftligt till avdelningens styrelse eller dess ordförande eller muntligt till protokollet 
över avdelningsmötet. Medlemsavgifter ska betalas tills utträde meddelats. Vid 
utträde ur förbundsavdelnigen förlorar en medlem alla sina medlemsrättigheter. 
   3) Avdelningens styrelse får inskränka medlemsrättigheter eller anse en medlem ha 
utgått ur avdelningnen om medlemsavgiften inte har betalats på mer än sex månader. 
Medlemmen har dock rätt att betala de resterande medlemsavgifterna om han eller 
hon ännu inte avförts ur medlemsregistret  
   4) En medlem avsätts från avdelningen: 
   a) om han bryter mot avdelningens eller förbundets regler, förbundsstämmans eller 
-rådets beslut, vägrar att följa instruktioner som avdelningen eller förbundets styrelse 
utfärdat eller på annat sätt strider mot de principer som avdelningen och förbundet 
antagit eller skadar förbundets enhetlighet;  
   b) om han går till arbetet under strejk eller bojkott; 
   c) om han har förskingrat medel som anförtrotts honom av en avdelning eller av 

förbundet; 
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  5) Förslag om att avsätta en medlem från en av förbundets avdelningar, om inte 
avdelningsmötet har bedömt honom eller henne avgå av annan anledning än som 
nämns i punkt 3), ska skriftligen lämnas till avdelningsstyrelsen. Samtidigt ska skälen 
för att begära avskedande och de bevis som ligger till grund för begäran om 
avskedande anges. Avdelningsstyrelsen ska utreda uppsägningsyrkandet. Inför 
beslutet skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig och inhämta 
förbundsstyrelsens yttrande, varefter ärendet skall överlämnas till avdelningsmötet. 
 6) Förbundsstyrelsens utlåtande kan antingen förordra eller förkasta 
avskedsbegäran. Regeringen kan också föreslå att ge en varning eller att utföra en 
ny utredning. 
 7) När förbundsstyrelsen finner att en medlem i en avdelning har brutit mot 
förbundets regler och förbundsstämmans beslut eller på annat sätt skadat förbundet, 
ska vederbörande avdelning informeras. Avdelningens styrelse skall i så fall behandla 
avskedandemålet i den ordning som nämns i punkt 5). 

 
8 § 

Övergång till en annan avdelning eller ett annat fackförbund 
och flytt utomlands 

 
   1) När en medlem i en avdelning flyttar till en annan avdelning i förbundet ska han 
eller hon meddela detta till avdelningen. När en medlem övergår från medlemskap i 
en medlemsförening i Byggnadsförbundet till en medlemsförening i ett annat 
fackförbund, markeras den dag fram till vilken medlemsavgifterna har betalats som 
utträdesdag. 
   2) En förbundsmedlem som flyttar utomlands men önskar stanna kvar  
I Byggnadsförbundet rf:s avdelning är skyldig att anmäla detta till sin avdelning. För 
den tid under vilken han bevisar att han är medlem i en utländsk fackorganisation och 
har erlagt medlemsavgift till denna, är han befriad från betalning till förbundets 
avdelning. Vid avresa utomlands får medlem ett intyg från förbundet som bevisar att 
vederbörande har fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet och avdelningen.   

 
9 § 

Förbundsstämma 
 

   1) Förbundets beslutanderätt utövas av förbundsstämman och förbundsrådet. 
   2) En ordinarie förbundsstämma ska hållas vart fjärde år i maj-juni eller september-
november på ort och tid som styrelsen bestämmer. 
   3) Styrelsen ska kalla till en extra förbundsstämma när den finner det nödvändigt 
eller när förbundsrådet så beslutar. Ett sådant möte ska också sammankallas om 
minst 1/3 av förbundsmedlemmar skriftligen begär det av regeringen för ett särskilt 
ärende.  
   4) Möteskallelsen ska offentliggöras till den ordinarie förbundsstämman minst sex 
(6) månader och till extra förbundsstämman minst två (2) månader före stämman 
genom skriftlig kallelse till medlemsföreningarna. Samtidigt ska datum för 
förbundsvalet meddelas, vilket inte får infalla tidigare än 40 dagar efter 
nomineringens slut. Nomineringen kan påbörjas efter offentliggörandet av ovan 
nämnda kallelse och vid ordinarie förbundsstämma ska en tid av minst två (2) 
månader medges. I kallelsen till förbundsstämman ska det anges vilka frågor som 
uppkommer om det är fråga om ändring av reglerna, upplösning av förbundet eller 
något annat ärende som avses i 23 § föreningslagen. 
   5) Den ordinarie förbundsstämman 
   a) behandlar den årliga verksamheten och de finansiella rapporterna, attesterar 
räkenskaperna och beviljar ansvarsfrihet till räkenskapsförarna; 
   b) behandlar ärenden som lagts fram av förbundsrådet, styrelsen, avdelningar, 
regionala organisationer och representanter för förbundsstämman; 
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c) genomför valet av förbundsrådets ordförande och vice ordförande, övriga 
medlemmar i förbundsrådet, suppleanter i förbundsrådet, styrelsens ordförande och 
vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt 
styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter. Styrelsens ordförande 
kallas även för förbundets ordförande och vice ordförande för vice ordförande i 
förbundet.  

 
6) Initiativ och förslag från avdelningar och regionala organisationer till förbundets 
årsstämma ska skriftligen sändas till styrelsen senast 3 månader och till extra 
förbundsstämma en månad före förbundsstämmans början. Styrelsen skickar de 
inkomna initiativen till förbundsstämman till de förtroendevalda och regionala 
organisationer en vecka innan mötet börjar. Efterföljande ärenden, andra än de som 
nämns i möteskallelsen, upptas till behandling om en majoritet av förbundsstämman 
så beslutar. 
   7) Vid val av representanter till förbundsstämman bildar varje regional organisation 
och dess avdelningar en valkrets, förutom att landskapet Åland bildar en egen 
valkrets, från vilken en representant väljs.   
   En representant ska väljas från valkretsen genom proportionella val för varje 400 
ledamöter som börjar med det totala antalet medlemmar i avdelningarna vid 
utgången av det andra kvartalet före det kvartal då valet börjar.   
   Varje medlem i en avdelning som tillhör Finlands Byggnadsförbund och som varit 
medlem i minst tre (3) månader är röstberättigad.  Varje medlem i 
Byggnadsförbundets avdelning som varit medlem i minst sex (6) månader och vars 
medlemsavgiftsskyldighet har fullgjorts i minst sex (6) månader och som inte har 
några obetalda medlemsavgifter under mer än kvartalet då valet börjar och det 
föregående kvartalet har rätt att ställa upp som kandidat.   Ett proportionellt val utförs 
på så sätt att varje väljare ger en röst åt den kandidat han eller hon vill välja. 
   Kandidater kan bilda valförbund med varandra. En kandidat får vara med i endast 
ett valförbund.  I varje valförbund får den som får flest röster som jämförelsetal det 
totala antalet röster som valförbundet fått, den andra får hälften av rösterna, den 
tredje en tredjedel av rösterna och så vidare. Jämförelsetalet för en valkandidat 
utanför valförbund är antalet röster han eller hon får. De som väljs bestäms enligt 
jämförelsetalen. 
   8) Närmare bestäms att valet ska hållas i enlighet med en av förbundsrådet 
bekräftade valordning. 
   9) Vid extra förbundsstämma ska representanter för föregående förbundsstämma 
fungera som mötesombud.  
 

10 § 
Förbundsrådet  

 
   1) Mellan förbundsstämmorna har förbundsrådet den högsta beslutanderätten i 
frågor som rör förbundet, med undantag för ändring av reglerna och upplösning av 
förbundet, som endast kan avgöras i förbundsstämman.     
   2) Förbundsrådet består av förbundsrådets ordförande och vice ordförande som är 
valda av förbundsstämman och 48 medlemmar som är valda från hela landet samt 
sina personliga suppleanter. I mån av möjlighet bör fullmäktigemedlemmarna väljas 
från olika yrkesgrupper. Förbundets ombudsman eller en styrelsemedlem får inte 
vara medlem av förbundsrådet. Om en medlem av förbundsrådet väljs till förbundets 
ombudsman, ska han eller hon ersättas av en personlig suppleant. 
   3) Förbundsrådets ordinariemöte ordnas en gång i året senast i juni. Ett 
ordinariemöte ordnas inte under samma år om förbundsstämman ordnas under 
samma halvår. I så fall ska ärenden i punkt 5) behandlas på förbundsstämman. 
   Ett extra möte i förbundsrådet ordnas när styrelsen finner det nödvändigt eller på 
begäran av en tiondel av förbundsrådets medlemmar. 
   Förbundsrådets möten sammankallas genom brev. Kallelse till ordinariemöte bör 
skickas senast två veckor före och till extramöte senast en vecka före mötet. Med 
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avvikelse från ovanstående tider och rutiner kan rådet även sammankallas för att 
särskilt behandla kollektivavtal. De ärenden som avses i 23 § föreningslagen ska 
nämnas i kallelsen till mötet. 
   4) Förbundsrådets uppgifter är bl.a.: 
    a) att övervaka verksamheten i förbundets styrelse och, i detta sammanhang, att 
undersöka och lösa anklagelser mot styrelsen och att komplettera styrelsen om de 
suppleanter som valts av förbundsstämman inte är tillräckligt tillgängliga;  
   b) att bestämma om sammankallande av en extra förbundsstämma; 
   c) att välja förbundets ordförande och vice ordförande fram till nästa 
förbundsstämma, om det, med två tredjedelars majoritet av rådets medlemmar, under 
deras mandatperiod fastställs att de är permanent förhindrade att utföra sina 
uppgifter; 
   d) att bestämma om principiellt betydande frågor underkastade av styrelsen; 
   e) att behandla den fackföreningspolitiska situationen och förbundets roll i övrigt; 
   f) att överväga initiativ som givits till förbundsrådet av avdelningar och regionala 

organisationer; 
   g) att bestämma, med två tredjedelars majoritet av styrelsemedlemmarna, om en 
betydande donation av tillgångar som är relevanta för förbundets verksamhet; 
   h) att fastställa valordningen för val av representanter för förbundsstämman senast 
nio månader före den första valdagen.(h) fastställa valordningen för val av 
representanter för förbundsförsamlingen senast nio månader före den första 
valdagen. 
   5) Vid förbundsrådets ordinarie möte  
   a) behandlas styrelsens årsredovisning; 
   b) behandlas styrelsens årliga bokslutsrapport och revisorernas yttrande och 
bestäms om ansvarsfrihet; 
   6) Ärenden som ska behandlas vid ett förbundsrådets ordinarie möte ska 
överlämnas till förbundets huvudkontor minst en vecka före mötet. 
   7) Beslut vid förbundsrådets möte fattas med enkel majoritet av rösterna, om inte 
annat förordnas i dessa regler. Vid lika röstetal ska ordförandens åsikt råda. Valet 
avgörs genom lottning. 

 
11 § 

Styrelse  
 

   1) Styrelsen leder förbundets verksamhet och är beslutför i ärenden som enligt 
reglerna och föreningslagen inte hör till förbundsrådet eller förbundsstämman.  
   2) Styrelsens mandatperiod börjar från den förbundsstämma vid vilken den väljs 
och pågår tills att den nya styrelsen tillträder. 
   3) Styrelsen består av förbundets heltidsanställda ordförande och vice ordförande 
samt 22 heltidsanställda och 6 allmänna suppleanter.  I styrelsen väljs i mån av 
möjlighet representanter från olika yrkesgrupper.  Förvaltare eller medlemmar av 
förbundsrådet valda av styrelsen får inte vara styrelsemedlemmar.  En 
styrelsemedlem som tillträder tillsvidareanställning som arbetsledare eller 
arbetsgivare, går i pension eller är permanent utestängd från förbundsarbetet eller 
avsätts från medlemskap i en avdelning inom förbundet, ska avsättas från styrelsen 
av förbundsrådet.  
   4) Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens ordförande eller, i dennes 
frånvaro, vice ordföranden.  En suppleant ska inbjudas att ersätta den medlem som 
har varit förhindrad att närvara. Samma regel gäller för en styrelsemedlem som av 
förbundsrådet har avsatts från styrelsen. 
   5) Styrelsen är beslutför om minst 12 medlemmar och därutöver föreningens 
ordförande eller dennes suppleant är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet 
av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid lotteri. En 
styrelsemedlem som till följd av ett beslut uttrycker sin avvikande mening om 
protokollet och inte deltar i dess genomförande är fri från ansvar för beslutet. 
   6) Till styrelsens uppgifter ingår: 
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   a) att säkerställa att förbundets, de regionala organisationers och avdelningars 
verksamhet bedrivs i enlighet med dessa regler och i enlighet med 
förbundsstämmans och förbundsrådets beslut; 
   b) att övervaka förbundets ekonomiska förvaltning och att besluta om försäljning, 
byte och inteckning av förbundets tillgångar och förvärv av sådana tillgångar, 
tillsammans med nödvändiga beslut om upplåning; förbundsrådet beslutar om 
donation av betydande tillgångar för förbundets verksamhet. 
   c) att godkänna årsredovisningen; 
   d) att överlämna verksamhets- och ekonomiska rapporter samt revisorernas 
yttrande till förbundsrådets ordinarie möte samt den ordinarie förbundsstämman; 

       e) att besluta om arbetsfördelningen mellan förbundets ordförande och vice 
ordförande; 

      f) att välja representanter för förbundet; 
   g) att fastställa arbetsreglementen för funktionärer; 
   h) att besluta om anställnings- och lönevillkoren för förbundets personal; 
   7) Förbundets ordförande och vice ordförande ansvarar för den allmänna ledningen 
av föreningens verksamhet och för att övervaka efterlevnaden av 
förbundsstämmornas, förbundsmedlemmarnas och styrelsens beslut och anvisningar 
samt för att leda styrelsemöten. 

 
12 §  

Firmateckningsrätt 
 

   Förbundets namn har rätt att skrivas av förbundets ordförande, vice ordförande och 
ekonomichef samt två andra av styrelsen utsedda anställda, alltid två tillsammans. 

 
 
 

13 § 
Arbetsgrupper 

 
   1) Styrelsen utser kontrakt- och andra arbetsgrupper som behövs för föreningens 
verksamhet.  
   2) Varje arbetsgrupp består av en ordförande, en vice ordförande som är valda av 
styrelsen och ett erforderligt antal medlemmar valda från olika delar av landet. 
   3) Arbetsgruppens uppgifter är bl.a.: 
   a) att delta i utarbetandet av kollektivavtal inom sitt område;  
   b) att behandla frågor som rör arbetsvillkor, förvaltning av kontraktverksamhet, 
yrkesutbildning osv. och att framställa förslag samt avge yttranden om dessa; 
   c) att inom ramen för instruktioner och beslut av förbundets högre organisationer 
bedriva annan verksamhet inom sitt kontraktsområde; 
   d) att behandla förslag och initiativ från avdelningar och deras medlemmar och vid 
behov rapportera om dessa till styrelsen.    
   4) Arbetsgrupperna ska vid behov sammankallas på så sätt som styrelsen 
bestämmer.  
   5) Beslut vid arbetsgruppernas möten fattas med enkel majoritet av rösterna.  Vid 
lika röstetal gäller den åsikt som stöds av ordföranden.  Alla beslut av 
arbetsgrupperna som har principiell och praktisk betydelse för anställnings- och 
lönevillkoren eller förbundets verksamhet ska före genomförandet föreläggas 
styrelsen för godkännande.  
 

 
14 § 

Konton och bokslut 
 

   Konton avslutas efter varje kalenderår. Bokslutet ska vara klart för överlämnande till 
revisorerna senast den 31 mars.   
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15 § 

Revision 
 

   1) Förbundets ordinariestämma väljer ett av Centralhandelskammaren godkänt 
revisionsbolag eller en av Centralhandelskammaren godkänd revisor och en 
suppleant för honom eller henne för att granska konton.  
   2) Revisorn ska lämna en rapport om sin revision för överlämnande till förbundets 
ordinariestämma och däremellan till förbundsrådets ordinariestämma. 

 
16 § 

Förbundsomröstning 
 

   1) Om det under tiden för förbundsstämmorna uppstår frågor som förbundsrådet 
eller styrelsen inte anser vara direkt lösbara eller som på grund av sin betydelse 
kräver yttrande från alla medlemmar i förbundet eller av ett visst kontraktområde, kan 
förbundsrådet eller styrelsen ordna en rådgivande förbundsomröstning.   
   2) Styrelsen fastställer en tidpunkt för förbundsomröstning. Det ska finnas tillräckligt 
med tid för att rösta så att arbetsskift inte hindrar röstning. Det reviderade 
omröstningsprotokollet ska lämnas till förbundets regionkontor.  

 
17 § 

Kollektivavtalsverksamhet 
 

   1) I god tid innan landsomfattande kollektivavtal upphör, ska styrelsen tillsammans 
med vederbörande arbetsgrupper vidta åtgärder för att förnya dem. 
   2) Styrelsen ska senast sex veckor före utgången av uppsägningstiden för det 
aktuella kollektivavtalet inhämta avdelningarnas och de regionala organisationernas 
synpunkter på förnyelse av kollektivavtal samt förslag till ändringar. 
   3) Styrelsen eller förbundsrådet fattar beslut om uppsägning av kollektivavtal eller 
förlängning av tidigare kollektivavtal på grundval av de uttalanden som nämns i 
föregående stycke.  Om kollektivavtalet sägs upp, beslutar styrelsen eller 
förbundsrådet om de föreslagna ändringarna efter förslag från avdelningarna och 
avtalssektorns arbetsgrupper. 
   4) När ett kollektivavtal sägs upp ska man försöka förverkliga de föreslagna 
ändringarna. 
   Styrelsen eller förbundsrådet kan underordna en eventuell avtalsuppgörelse som 
uppstått på centralorganisationsnivå till förbundsomröstning, såvida inte styrelsen 
eller förbundsrådet anser sig kunna godkänna avtalet utan en förbundsomröstning.  
   På samma sätt kan förhandlingsresultatet inom förbundets olika kontraktssektorer 
läggas fram till förbundsomröstning innan de undertecknas, om styrelsen eller 
förbundsrådet anser det nödvändigt. 
   5) Endast de medlemmar av förbundets avdelningar som saken direkt berör får 
delta i förbundsomröstningen. 
   6) Om styrelsen eller förbundsrådet så beslutar, kan den sektorspecifika 
arbetsgruppen diskutera utgången av förhandlingarna i den sektorspecifika 
överenskommelsen och yttra sig därom. Uttalandet är inte bindande för styrelsen. 

 
 

18 § 
Arbetskonflikter 

   
   1) Styrelsen eller förbundsrådet beslutar om eventuella stridsåtgärder. Om 
förhandlingsresultatet nåtts inom sektorn och det har underordnats till omröstning ska 
dock ingen åtgärd vidtas om minst 2/3 av deltagarna i omröstningen inte har avvisat 
förhandlingsresultatet.  



8 
 

   2) Om styrelsen är av den åsikt att förhållandena är sådana att den inte anser sig 
själv kunna besluta i frågan, ska styrelsen sammankalla ett förbundsråd, som sedan 
beslutar om åtgärderna. 
   3) Om tiden visar sig ogynnsam eller om det finns andra misstänkta skäl i 
förhållande till framgången av den avsedda stridsåtgärden, har styrelsen eller 
förbundsrådet rätt att besluta att stridsåtgärden inte får utlysas vid den tidpunkten. 
   4) Om arbetsgivaren genomför en arbetsavspärrning eller en annan liknande 
stridsåtgärd, ska styrelsen eller förbundsrådet vidta nödvändiga motåtgärder, varvid 
de omedelbart kan utgöra ett hot om stridsåtgärder. 
   5) Styrelsen eller förbundsrådet har rätt att avsluta stridsåtgärden om de anser det 
nödvändigt med hänsyn till förbundets och arbetarnas allmänna intresse. 
Avdelningarna ska då rätta sig efter styrelsens och förbundsrådets beslut. 
   6) Endast styrelsens eller förbundsrådets beslut om stridsåtgärder är bindande för 
förbundets medlemmar. Vid en lokal eller enskild arbetsgivares stridsåtgärd kan 
avdelningen eller den regionala organisationen besluta om uppskov, men beslutet 
ska omedelbart överlämnas till styrelsen eller till en institution som den utsett.  De kan 
- såväl som förbundsrådet - förbjuda eller beordra att en avsedd stridsåtgärd upphör. 
   7) Om en avdelning eller en medlem i en avdelning handlar i strid med 
bestämmelserna i denna paragraf och med föreningens anvisningar, får styrelsen 
vägra bidrag och annat stöd. 
   8) Ovanstående gäller även för annat än ett nationellt kollektivavtal. Avdelningarna 
måste i all sin verksamhet följa styrelsens eller förbundsrådets instruktioner för att 
förnya det lokala avtalet. 

 
19 § 

Understöd vid stridsåtgärder 
 

   1) Förbundets avdelningsmedlem som hamnat i strejk, arbetsavspärrning eller 
annan stridsåtgärd  
beviljas understöd i följande fall: 
   a) vid strejk eller annan stridsåtgärd som förklarats av förbundet, avdelningen eller 
distriktsorganisationen, som har godkänts på det sätt som nämns i 18 § i förbundets 
regler. I händelse av arbetsinställelse som bestämts av avdelningar eller regionala 
organisationer, ska ersättningen betalas ut från ett datum som godkänts av styrelsen 
eller förbundsrådet eller ett organ som bemyndigats av dem; 
   b) en arbetsavspärrning som är en följd av krav som godkänts enligt 18 § och där 
avdelningen och den regionala organisationen såvitt det gäller deras verksamhet har 
handlat i enlighet med dessa regler och de anvisningar som styrelsen lämnat; 
   c) om medlemmarna i förbundets avdelningar har varit inblandade i en 
arbetskonflikt till följd av en arbetskonflikt i ett annat förbund, och förfarandet är 
överenskommet med ifrågavarande förbund. 
   2) Styrelsen beslutar om understödets belopp, utbetalningssätt och eventuella 
självrisktider. 

 
20 § 

Rättshjälp 
 

   En avdelningsmedlem som varit medlem i förbundet i minst sex (6) månader och 
fullgjort sin medlemsavgiftsskyldighet i minst sex månader före anspråket eller tvisten 
uppkommit kan få rättshjälp av förbundet i rättegångar orsakade av hans eller hennes 
verksamhet som representant för förbundet, avdelningen eller distriktsorganisationen 
i ärenden som omfattas av kollektivavtalslagstiftning eller arbetslagstiftning samt i 
sådana ärenden som härrör från ett anställningsförhållande, förutsatt att 
medlemskapet är i stadgeenligt skick vid den tidpunkt då rättshjälpen begärs. För 
detta ändamål måste medlemmen kontakta avdelningen eller funktionären vid 
förbundets regionalbyrå, som skickar de relevanta dokumenten till 
intressebevakningsavdelningen tillsammans med sitt utlåtande. Rättshjälp kan även 
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beviljas av särskilda skäl i de fall ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda. 
Styrelsen beslutar hur ansökningar om rättshjälp handläggs och avgörs i förbundet. 
Om rättegången har inletts innan beslut har fattats om att ärendet omfattas av 
förbundets rättshjälp, beviljas rättshjälp endast i undantagsfall. 

 
21 § 

Allmänna bestämmelser 
 

   1) Om en avdelning eller en regional organisation bryter mot förbundets regler eller 
förbundsrådets och förbundsstämmans beslut eller underlåter att följa styrelsens och 
förbundsrådets bestämmelser, har styrelsen rätt att utvisa en sådan avdelning eller 
regional organisation från förbundet. 
   2) Om förslag framställs till avdelningsstyrelsen eller avdelningsmötet om att 
upplösa avdelningen eller att utträda den ur förbundet, ska Byggnadsförbundet rf:s 
styrelse omedelbart underrättas om detta.  Ärendet ska sedan tas upp på ett 
avdelningsmöte. Beslut om en avdelnings upplösning eller utträde ur förbundet 
verkställs endast om minst 2/3 av de avgivna rösterna understöder detta. 
   3) Vid sammanslagning av två eller flera avdelningar till en avdelning ska beslutet 
verkställas om minst 2/3 av de avgivna rösterna i varje avdelning understöder detta. 
   4) Om avdelningen upplöses eller läggs ner, eller om två eller flera avdelningar 
beslutar att gå samman till en avdelning, övergår de kvarvarande medlen efter 
boutredningen enligt avdelningens beslut till den avdelning som fortsätter 
verksamheten eller till Byggnadsförbundet rf.  När en avdelning har beslutat att 
utträda ur förbundet lämnas en ekonomisk slutredovisning mellan förbundet och 
avdelningen. Avdelningen som upplöses ska göra en ekonomisk slutredovisning till 
den avdelning som fortsätter verksamheten, om en sådan finns, och i annat fall till 
förbundet.  
   5) Båda inhemska språken, finska och svenska, är jämlika. Förbundets beslutande 
organ och förbundets kontor får använda endast ett språk efter eget gottfinnande för 
att spara kostnader. 
   6) Förbundet kan inte upplösas innan det begärs av minst 2/3 av förbundets 
avdelningar och förbunds- eller extraordinariestämman godkänner det med en 
majoritet av minst 2/3 av rösterna.  Om förbundet upplöses övergår dess återstående 
medel till den organisation som driver ändamålet vidare enligt 3 § i reglerna. 
Styrelsen fungerar som boutredningsman. 
 
Ändringar och tillägg till dessa regler får göras i förbundsstämman om de föreslagna 
ändringarna biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna. 


