Antagna av Föreningsmötet 2014-11-20

Stadgar för Tandläkare-Egen Verksamhet
§ 1 ÄNDAMÅL
Riksföreningen Tandläkare-Egen Verksamhet (Föreningen) har till ändamål att främja
medlemmarnas professionellt odontologiska och sociala intressen.

§ 2 UPPBYGGNAD
Föreningen är en sammanslutning av tandläkare som arbetar i egen verksamhet. Varje
medlem tillhör en lokalavdelning vilken har beviljats anslutning till Föreningen. Varje
lokalavdelning omfattar ett bestämt geografiskt område som fastställs av Föreningsstyrelsen.
Föreningsstyrelsens beslut sker efter samråd med berörda lokalavdelningar om Föreningens
indelning i lokalavdelningar samt vilka medlemmar en lokalavdelning omfattar.

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i Föreningen kan vinnas och bibehållas av den som innehar gällande
tandläkarlegitimation i Sverige.
Medlemskapet kan vara aktivt eller passivt. Aktivt medlemskap tilldelas den medlem:
a)
b)

som är egen företagare, eller
som är kostnadsställeansvarig inom Praktikertjänst.

Passivt medlemskap tilldelas den som avgått med pension eller på annat sätt varaktigt lämnat
yrket.
Medlemskap vinnes:
a)
genom inval i den ordning Föreningsstyrelsen bestämmer, eller
b)
genom omregistrering av medlem i STF/STUD som erhållit i Sverige gällande
tandläkarlegitimation.
Styrelsen kan ge Föreningens kansli uppdraget att bevilja medlemskap. I mer komplicerade
fall skall kansliet i detta fall återskjuta frågan om medlemskap för enskild till
Föreningsstyrelsen. Kansli och Föreningsstyrelse kan inhämta synpunkter från
lokalavdelningen där den tilltänkte nya medlemmen skulle komma att ingå innan man fattar
beslut om medlemskap i Föreningen.
Aktiv medlem skall vid inträdet också bli medlem i den lokalavdelning där medlemmen
bedriver sin tandläkarverksamhet. Undantag från denna regel kan enbart i synnerliga fall
beslutas om av Föreningsstyrelsen.
Medlem är skyldig att följa Föreningens stadgar och andra beslut tagna av Föreningen
och/eller Sveriges Tandläkarförbund.
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§ 4 FLYTT TILL ANNAN LOKALAVDELNING RESPEKTIVE ÄNDRAD VERKSAMHETSINRIKTNING
Anmälan om flytt till annan lokalavdelning liksom anmälan om ändrad verksamhetsinriktning
skall av medlem insändas till Föreningens kansli, varefter omregistrering sker. Anmälan skall
endast avse förändring som beräknas vara minst tre månader.

§5

MEDLEMSKAP I STF

Föreningen är medlem i Sveriges Tandläkarförbund, vilket innebär att medlem i Föreningen
också är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

§ 6 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP/UTESLUTNING AV MEDLEM
Medlem som inte längre vill kvarstå som medlem kan skriftligen begära utträde ur
Föreningen. Eventuellt erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde.
Medlem som stadigvarande övergått till tandläkarverksamhet som inte ligger till grund för
aktivt medlemskap enligt §3 i dessa stadgar mister sitt medlemskap i Föreningen efter beslut
av Föreningsstyrelsen. Medlemmen skall beredas möjlighet att inkomna med synpunkter
innan Föreningsstyrelsen fattar beslut i frågan. Eventuellt erlagd medlemsavgift återbetalas till
medlemmen för resterande tid då beslut om avslutat medlemskap tas i Föreningsstyrelsen.
Medlem som ej uppfyller sina förpliktelser mot Föreningen vad gäller att erlägga
medlemsavgift, ej meddelar för Föreningen viktig information om sin verksamhet eller som
på annat sätt uppträder på ett sätt som strider mot dessa stadgar, Sveriges Tandläkarförbunds
stadgar eller som bryter mot regler eller etik som gäller i övrigt kan uteslutas efter beslut i
Föreningsstyrelsen. Medlemmen skall alltid informeras om att denna står inför ett förslag att
uteslutas samt beredas möjlighet att inkomna med synpunkter innan Föreningsstyrelsen fattar
beslut i frågan. Föreningsstyrelsen skall vid beslut om uteslutning även fastställa kraven för
att medlemmen ska få återinträda i Föreningen, samt besluta om eventuell karenstid innan
återinträde får ske. Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid beslut om uteslutning.
§ 7 ÅTERINTRÄDE SOM MEDLEM I FÖRENINGEN
Den som uteslutits ur Föreningen skall för att åter kunna inväljas i Föreningen före invalet ha
till fullo erlagt vid uteslutningen förfallna och obetalda avgifter, som medlemmen varit
skyldig att erlägga.
Utesluten medlem som åter önskar inväljas i Föreningen och som blivit utesluten på annan
grund än obetalda avgifter kan bli så om det anses rimligt att tro att den förre detta
medlemmen hädanefter kommer att rätta sig efter regelverk mm vars tidigare förseelse mot
ledde till uteslutningen.
För att invälja medlem, som av andra skäl än bristande betalning är utesluten av annan inom
Sveriges Tandläkarförbund ingående riksförening, skall först synpunkter inhämtas från den
förening som uteslutit den berörda tandläkaren.
I de fall som stadgas i denna paragraf är det alltid Föreningsstyrelsen som fattar beslut om
återinval av tidigare utesluten medlem. Föreningsstyrelsen bör konsultera den lokalavdelning
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där den eventuellt återinvalda medlemmen ska ingå samt tillse att beslutad karenstid förlöpt
innan återinval kan ske.

§8

FÖRENINGENS ORGAN

Föreningens beslutande organ utgörs av
a)

Föreningsmötet

b)

Föreningsstyrelsen

Föreningsmötet är Föreningen Tandläkare-Egen Verksamhets högsta beslutande organ.
Föreningsmötet väljer Föreningsstyrelse. Ordinarie Föreningsmöte (årsmöte) hålls en gång
per år på kallelse av styrelsen under månaderna oktober, november eller december, dock före
Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte.
Extra Föreningsmöte kan sammankallas av styrelsen då den bedömer att ett visst ärende av
brådskande natur bör underställas föreningsmötet.
Styrelsen skall kalla till extra Föreningsmöte om revisorerna eller minst två lokalavdelningar
så begär. Sådant extra föreningsmöte skall äga rum inom 30 dagar från det begäran inkommit
till styrelsen.

§ 9 FÖRENINGSMÖTETS SAMMANSÄTTNING
Föreningsmötet är Föreningens högsta beslutande organ och består av representanter från
varje lokalavdelning. Lokalavdelningens röstetal bestäms av antalet aktiva medlemmar som
per den 31 augusti varje år är registrerat inom respektive avdelning. Röstetalet för varje
avdelning utgör en röst och ett ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar.
Fullmaktsröstning är ej tillåten.
Motionär har rätt att på egen bekostnad delta på mötet och under det att motionen debatteras
delta med yttranderätt.
I övrigt deltar i Föreningsmötet, styrelsens ledamöter med yttrande- och förslagsrätt men utan
rösträtt. Samt minst en av revisorerna med yttranderätt. Revisor kan ej vara ombud.

§ 10 FÖRENINGSMÖTETS KALLELSE
Kallelse jämte föredragningslista och möteshandlingar till Föreningsmöte skall utsändas till
lokalavdelningarna senast 30 dagar före Föreningsmötet.
Kallelse till extra Föreningsmöte utsändes till lokalavdelningarna och dess ombud senast 14
dagar före mötet. Vid extra Föreningsmöte får endast behandlas de ärenden som föranlett det
extra mötet och som upptagits på föredragningslista för mötet.
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§ 11 FÖRENINGSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA
För att ärende skall kunna behandlas av Föreningsmötet fordras att det finns upptaget på den
till kallelsen bifogade föredragningslistan. Ärende som inte upptagits på denna kan likväl
upptas till behandling och beslut om Föreningsmötet med 4/5 majoritet så beslutar.
Vid ordinarie Föreningsmöte skall följande ärenden upptas i föredragningslista för mötet
a)

Val av ordförande och sekreterare för mötet,

b)

Utseende av två representanter att jämte ordföranden justera mötesprotokollet tillika
rösträknare,

c)

Justering av röstlängden,

d)

Verksamhetsberättelse och räkenskaper för föregående verksamhetsår samt revisorernas
berättelse,

e)

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående års förvaltning,

f)

Fastställande av budget och central medlemsavgift för följande verksamhetsår,

g)

Besluta om styrelsens arbetsordning

h)

Besluta om valberedningens arbetsordning

i)

Besluta om revisorernas arbetsordning

j)

Beslut om förslag från styrelsen (så kallade propositioner),

k)

Beslut om förslag från enskilda medlemmar eller lokalavdelningar (så kallade
motioner),

Varje år skall
l)
m)
n)

En revisorer och en revisorssuppleant väljas för en tid av två år,
En ordinarie yrkesrevisor och en yrkesrevisorsuppleant väljas för en tid av ett år,
En ordförande väljas till valberedningen för en tid av ett år samt en ledamot i
valberedningen för en tid av två år,

Udda år skall
o1)

Ordförande samt två styrelseledamöter väljas för en tid av två år

Jämna år skall
o2)

Vice ordförande samt två styrelseledamöter väljas för en tid av två år.
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Endast aktiva medlemmar är valbara till de poster som väljs av årsmötet, undantaget
yrkesrevisorn och dennes suppleant. Samtliga val avser tiden från årsmötets avslutande.
Kompletteringsval ska ske så fort en vakans uppstår och sker alltid för återstående del av
mandatperioden. Vid Föreningsmöte röstas alltid öppet utom vid val då mer än en kandidat är
nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas medelst röstsedel.
Vid röstning gäller enkel majoritet utom i fråga där annorlunda är stadgat. Vid lika röstetal
avgör lotten.
Vid omröstning skall röstningsresultatet protokollföras.

§ 12 FÖRENINGENS BESLUTSMÄSSIGHET
Föreningsmötet är beslutsmässigt om vid sammanträdet representanter för minst 1/3 av
ombuden från föreningens lokalavdelningar är närvarande.

§ 13 MOTION TILL FÖRENINGSMÖTE
Rätt att väcka motion till Föreningsmötet tillkommer lokalavdelning och/eller enskild
medlem, såväl aktiva som passiva.
Motion skall ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar före föreningsmötet och skall med
styrelsens yttrande bifogas föreningsmöteshandlingarna.

§ 14 FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

§ 15 KOSTNADER FÖR FÖRENINGSMÖTET
Kostnaderna för Föreningsmötes arrangerande och genomförande, liksom ombudens
kostnader för resor och uppehälle, uppbärs av Föreningen. Billigaste färdalternativ skall
väljas.

§ 16 STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter.

§ 17 STYRELSEVAKANSER
Uppkommer under löpande mandatperiod:
–

vakans på posten som Föreningens ordförande inträder vice ordföranden som
ordförande intill nästa Föreningsmöte då kompletteringsval skall ske,

–

vakans på posten som Föreningens vice ordförande inträder en av Föreningsstyrelsen
inom sig utsedd ledamot att fungera intill nästa Föreningsmöte då kompletteringsval
skall ske.
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§ 18 STYRELSEUPPDRAGSBEGRÄNSNINGAR
Ledamot av styrelsen kan inte vara lokalavdelningsrepresentant vid Föreningsmöte samt ej
heller ingå i lokalavdelningsstyrelse.

§ 19 STYRELSESÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, men kan sammanträda på ort styrelsen själv bestämmer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 20 STYRELSEÅLIGGANDE
Styrelsen åligger:
att följa av Föreningsmötet beslutad arbetsordning,
att verkställa av Föreningsmöte fattade beslut,
att handha Föreningens angelägenheter och ekonomiska förvaltning,
att årligen före den 31 mars avge verksamhetsberättelse över föregående års verksamhet,
samt
att i utrett skick och med eget yttrande senast 30 dagar före ordinarie Föreningsmöte och
minst 14 dagar före extra Föreningsmöte till lokalavdelningarna, revisorerna och
valberedningen utsända de ärenden som skall behandlas av mötet. Till dessa handlingar
skall i förekommande fall fogas valberedningens förslag,

§ 21 STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET
I styrelsen röstas alltid öppet.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Enkel
majoritet gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

§ 22 STYRELSEPROTOKOLL
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden och ytterligare
en ledamot.
Om styrelsen sammanträder via videokonferens eller telefon skall protokollet justeras av
samtliga deltagare. Beslut per capsulam skall justeras av samtliga deltagare.

§ 23 LOKALAVDELNINGS ANSLUTNING
Lokalavdelning som önskar vinna anslutning till Föreningen skall ha minst tio medlemmar.
Fråga om lokalavdelnings anslutning avgörs av Föreningens styrelse efter samråd med de
redan anslutna lokalavdelningarna vars verksamhetsområde berörs av den nya
lokalavdelningen.

§ 24 LOKALAVDELNINGENS STADGAR
För lokalavdelning skall finnas stadgar. Normalstadgar för lokalavdelningar finns och ska
fastställas av Föreningens årsmöte. Dock kan lokalavdelning anta egna stadgar men då gäller:
Egna lokalavdelningsstadgar skall för att bli giltiga godkännas av Föreningsstyrelsen. Mot
Föreningens styrelses beslut kan avdelning besvära sig hos Föreningsmötet.
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Dessa lokalavdelningsstadgar skall för att äga giltighet innehålla följande:
–

att lokalavdelningen är en lokalavdelning under Föreningen,

–

att lokalavdelningen inom sitt verksamhetsområde har till ändamål att främja sina
medlemmarnas professionellt odontologiska och sociala intressen,

–

att grundläggande bestämmelser om förutsättningarna för lokalavdelningen följer
Föreningens stadgar,

–

att lokalavdelningen är skyldig att följa av Föreningen fattade beslut,

–

att ej ta beslut i frågor som är under utredning hos, eller där förestående beslut kommer
att fattas av, Föreningens beslutande organ,

–

att minst ett lokalavdelningsmöte avhålles årligen där samtliga medlemmar i
lokalavdelningen kallas och följande ärenden behandlas:
a)

Fastställande av den av lokalavdelningsstyrelsen framlagda
verksamhetsberättelsen,

b)

Fastställande av budget och lokala medlemsavgifter för följande verksamhetsår,

c)

Val av ordförande och övriga styrelseledamöter i lokalavdelningen. Totalt minst
tre och maximalt sex personer,

d)

Val av lokalavdelnings valberedning

–

att endast aktiva medlemmar äger rösträtt på lokalavdelningsmöte men alla medlemmar
har närvaro- och yttranderätt,

–

att fullmaktsröstning ej är tillåten, samt

–

att endast aktiva medlemmar är valbara till poster enligt d), e) och f)

§ 25 LOKALAVDELNINGS OCH ENSKILD MEDLEMS FÖRHÅLLANDE TILL FÖRENINGEN
Lokalavdelning eller dess styrelse åligger
att

behandla av Föreningen remitterat ärende,

att

genom sina ombud vid föreningsmötet framföra sina åsikter.

§ 26 LOKALAVDELNINGS UTTRÄDE RESPEKTIVE UTESLUTNING
Lokalavdelning som önskar avveckla sin verksamhet skall anmäla detta till Föreningens
styrelse och är skyldig att före sitt avvecklande fullgöra sina stadgeenliga förpliktelser till
Föreningen. Lokalavdelningen skall vara avvecklad vid utgången av innevarande kalenderår
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om anmälan inkommit senast 30 september samma år. Om anmälan om avveckling inkommit
efter den 30 september ska lokalavdelningen vara avvecklad 31 mars nästkommande år.
För lokalavdelnings nedläggande fordras att beslut om detta fattas på två med minst 30 dagars
mellanrum på varandra följande lokalavdelningsmöten och att beslutet vardera gången bifalles
av minst 2/3 av lokalavdelningsmötets röstberättigade mötesdeltagare. I kallelse till
sammanträde där frågan om nedläggande skall behandlas, skall detta särskilt anges.
Lokalavdelning som inte följer föreningens stadgar, särskilda bestämmelser och beslut, kan av
ordinarie Föreningsmöte i Föreningen uteslutas. Beslut härom skall fattas med minst 2/3
majoritet.
Vid nedläggning av verksamhet eller uteslutning av lokalavdelning ska de medlemmar som
önskar kvarstå i Föreningen beredas medlemskap i annan lokalavdelning, som efter samråd
med Föreningsstyrelsen får överta den före detta lokalavdelningens geografiska område. Flera
lokalavdelningar kan komma ifråga för att dela området sig emellan efter beslut i
Föreningsstyrelsen.

§ 27 FÖRHÅLLANDET MELLAN MEDLEMMAR
Etiska och personliga spörsmål, även som tvister mellan medlemmar, skall behandlas genom
lokalavdelningens försorg som i förekommande fall fattar erforderliga beslut.
Lokalavdelningen äger även rätt att med utförlig motivering hänskjuta ärendet till
Föreningsstyrelsen.
Medlem som inte accepterar lokalavdelningens beslut äger rätt att inom 30 dagar efter det att
beslutet delgivits med utförlig motivering söka ändring däri hos Föreningsstyrelsen.
De som för Föreningens räkning deltar i behandling av frågor är skyldiga att iakttaga
tystnadsplikt rörande vad som under handläggningen framkommit och vilka
ställningstaganden de enskilda ledamöterna intagit.

§ 28 AVGIFTER
Enskild medlem är skyldig att betala de medlemsavgifter som lokalavdelningen respektive
Föreningsmötet beslutat om.

§ 29 REVISORER
De av Föreningen valda revisorerna har att granska hela förvaltningen inom sitt
revisionsområde, Lokalavdelningarna inkluderade. Revisorerna har att följa av årsmötet
fattade arbetsordning. Revisorerna skall senast den 15 maj till Föreningens kansli ha ingivit
sin revisionsberättelse.
Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om
sådana Föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt
uppdrag, om det kan vara till nackdel för Föreningen. Revisorerna är dock skyldiga att till
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föreningsmötet lämna de upplysningar Föreningsmötet begär, om det inte skulle vara till
väsentlig nackdel för enskild medlem.
Styrelsen skall ge revisorerna tillfälle att verkställa en granskning av Föreningens verksamhet
och räkenskaper i den omfattning revisorerna finner behövligt samt lämna de upplysningar
och det biträde som de begär.

§ 30 VALBEREDNING OCH DESS ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av tre personer, valda av årsmötet med en mandattid av ett år för
ordförande och två år för ledamöterna. Valberedningen åligger
att

följa arbetsordning för valberedningen beslutad av Föreningsmötet,

att

vid val som anges i § 11 i dessa stadgar avge förslag till kandidater med undantag för
val av valberedning,

att

då förslag avser val upptaget på dagordning för årsmötet inlämna förslaget till
Föreningen senast 45 dagar före föreningsmötet,

att

förvissa sig om att föreslagna kandidater är villiga att åta sig uppdraget, samt

att

vid årsmötet motivera framlagt förslag på ledamöter.

§ 31 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie Föreningsmöte (årsmöte). Förslag om ändring
skall av Föreningens styrelse delges årsmötet. Erhåller förslaget 2/3 av de vid Föreningsmötet
avgivna rösterna är det antaget.
Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande verksamhetsår, såvida
Föreningsmötet inte beslutar annorlunda.

§ 32 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
För Föreningens upplösning fordras beslut om det på två med minst 90 dagars mellanrum på
varandra följande Föreningsmöten varav minst ett är ordinarie Föreningsmöte. Beslutet skall
vardera gången stödjas av minst 4/5 av de avgivna rösterna.
Vid Föreningens upplösning skall beträffande Föreningens ägo befintliga tillgångar, om vilka
särskilda bestämmelser inte finns, beslut fattas om medlens användning vid andra
föreningsmötet som bekräftar upplösningen.
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