STADGAR FÖR SVERIGES TANDHYGIENISTFÖRENING – STHF
en medlemsförening inom SRAT ett förbund inom Saco
Fastställda vid STHFs kongress 1991-03-16 - 03-17
Senast reviderad vid STHFs kongress 2014-03-29 - 03-30

§ 1 ÄNDAMÅL
a) STHF är en partipolitisk obunden förening som organiserar landets legitimerade
tandhygienister samt studenter vid svensk tandhygienistutbildning
b) STHF är ansluten till SRAT, ett förbund inom Saco.
c) STHFs uppgift är:
- att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska, utbildningsmässiga, yrkespolitiska och
sociala intressen
- att verka för att tandhygienistprofessionen tillvaratas i samhället

§ 2 MEDLEMSKAP
Beslut om medlemskap fattas av STHFs styrelse efter skriftlig ansökan.
Styrelsen beslutar om den sökande ska beviljas aktivt medlemskap, studerandemedlemskap
passivt medlemskap eller medlemskap som egen företagare.
Styrelsen kan delegera beslut om medlemskap.
Medlemskap beviljas:
a) legitimerad tandhygienist med svensk examen
b) tandhygienist som i ett annat land genomgått tandhygienistutbildning och erhållit svensk
legitimation/behörighet
c) studerande vid svensk tandhygienistutbildning

Aktivt medlemskap
Aktiv medlem kan inte vara ansluten till annat förbund utanför Saco ej heller till annat förbund
eller förening inom Saco utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund
eller förening.
Aktiv medlem har rösträtt och är valbar för förtroendeuppdrag inom föreningen.

Studerandemedlemskap
Studerandemedlemskap är begränsat till studietiden vid tandhygienstutbildningen.
Därefter övergår medlemskapet till aktivt medlemskap om inte passivt medlemskap beviljas.
Studerandemedlem har rösträtt men är valbar endast för poster som avser studerandemedlemskap.
Studerande på tandhygienistprogram tillåts att fram till examensdagen vara medlem i annat
förbund.

Passivt medlemskap
a) Passivt medlemskap kan beviljas medlem som stadigvarande, i minst fem månader, avser vara
verksam utanför tandvården.
b) Passivt medlemskap kan beviljas medlem som studerar utanför grundutbildningen för tandhygienistexamen och vars studier överstiger fem månader. Den som studerar med lön avlägger
ordinarie avgift.
c) Passiv medlem har inte rösträtt och är ej valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen.
d) Passiv medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från föreningen eller
förbundet.
e) Passivt medlemskap beviljas medlem som arbetar som tandhygienist utanför Sverige under en
period överstigande fem månader.

Hedersledamot/medlem
Den som främjar föreningens intressen kan av STHFs kongress väljas som hedersledamot/
medlem. För sådan medlem gäller inte vad som i denna paragraf sägs om anslutning till
fackförbund etc.

§ 3 MEDLEMS SKYLDIGHETER
a) Medlem ska visa lojalitet, följa STHFs stadgar och yrkesetiska regler samt respektera STHFs
beslut.
b) STHFs logotyp är skyddad enligt lag. Den får av medlem användas på skyltar och trycksaker.
Den som utträder eller utesluts ur STHF är skyldig att omedelbart avlägsna eller förstöra
logotypen på sina skyltar, trycksaker mm.
Den som utträder eller utesluts ska underrättas om innehållet i denna paragraf.
c) Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från STHF eller SRAT rörande
problem, som uppkommit före tidpunkt för inträde.
SRATs styrelse och STHFs styrelse kan dock bevilja sådan service om särskilda skäl föreligger.
.
§ 4 UTTRÄDE
Medlem kan efter skriftlig anmälan begära utträde från föreningen.
Utträde medges tre månader efter utgången kalendermånad efter att ansökan inkommit, såvida
STHFs styrelse inte beslutar annat.

§ 5 UTESLUTNING OCH ÅTERINTRÄDE
Kongressen eller styrelsen har rätt att utesluta medlem enligt nedanstående punkter
a) Medlem som inom föreskriven tid och efter påminnelse inte erlagt fastställda avgifter eller
handlat i strid mot § 3 a i denna stadga.
Medlem som uteslutits till följd av bristande betalning, kan återvinna inträde efter att ha erlagt
tidigare skuld eller av styrelsen beslutad återinträdesavgift.
b) Medlem som bryter mot stadgar, värderingar, policy och riktlinjer som fastställts av STHFs
styrelse.
c) Beslut om uteslutning fattas av SRATs förbundsstyrelse i samråd med STHFs styrelse.

§ 6 KONGRESSEN
a) Kongressen är STHFs högsta beslutande organ.
b) Kongressen består av yrkesverksamma ombud utsedda av STHFs lokalföreningar och Sveriges
TandhygienistFöretagare.
c) Varje lokalförening äger rätt att utse ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar räknat per den
31/12 året innan kongressen äger rum.
d) Sveriges TandhygienistFöretagare äger rätt att utse 2 ombud till kongressen.
e) Kongressens beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat. Vid lika
röstetal har mötesordförande utslagsröst. Vid personval med lika röstetal ska dock lottning ske.
f) Omröstning vid val ska vara sluten om så begärs.
g) Endast personligt närvarande ledamot äger rätt att rösta.

§ 7 KONGRESSAMMANTRÄDEN
a) Ordinarie kongress ska hållas vart tredje år, innan första halvårets utgång på den plats som
STHF:s styrelse beslutar.
b) Extra kongress kallas av styrelsen:
- då styrelsen bedömer att en viss fråga bör underställas kongressen för avgörande
- om revisor så begär
- om minst fem lokalföreningar så begär.
§ 8 KALLELSE TILL ORDINARIE KONGRESS
Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie kongress kalla samtliga lokalföreningar och
Sveriges TandhygienistFöretagare att utse ombud till kongressen.
Kallelse sker på ett sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 9 HANDLINGAR TILL ORDINARIE KONGRESS
Styrelsen ska senast två veckor före ordinarie kongress, till ombud och utsedda representanter
sända följande handlingar:
- föredragningslista
- STHFs verksamhetsberättelser
- Etiska Rådets verksamhetsberättelser
- Vetenskapliga Rådets verksamhetsberättelser
- STHFs Årsredovisningar
- revisorns berättelser
- styrelsens förslag till budget och avgifter
- motioner
- propositioner
- valberedningens förslag

§ 10 ÄRENDEN TILL ORDINARIE KONGRESS
Vid ordinarie kongress ska följande ärenden förekomma
- val av sammanträdesordförande och ersättare
- upprop och fastställande av röstlängd
- fastställande av dagordning
- val bland ombuden av två justerare, tillika rösträknare
- godkännande av mötets behöriga utlysande
- val av mötessekreterare
- STHFs verksamhetsberättelser
- Etiska Rådets verksamhetsberättelser
- Vetenskapliga Rådets verksamhetsberättelser
- föredragning av framlagda årsredovisningar och revisionsberättelser
- beslut om fastställande av resultat och balansräkning
- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
- fastställande av antal styrelseledamöter
- fastställande av budget, avgifter och fondavsättning
- beslut om motioner
- beslut om propositioner
Val av STHFs styrelse
- val av ordförande
- val av styrelseledamöter
Val utanför STHFs styrelse
- val av auktoriserad revisor och suppleant
- val av revisor och suppleant
- val av valberedning, tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt en suppleant
- val av STHFs Etiska råd, ordförande samt två ledamöter
- val av STHFs Vetenskapliga råd, ordförande samt två ledamöter

§ 11 MOTIONER
a) Kongressen ska behandla motioner från lokalföreningar och Sveriges TandhygienistFöretagare
som inkommit till STHFs kansli senast fyra veckor före kongressen.
b) Styrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.

§ 12 KALLELSE TILL EXTRA KONGRESS
a) Styrelsen ska senast femton dagar före extra kongress kalla samtliga lokalföreningar och
Sveriges TandhygienistFöretagare att utse ombud till kongressen.
b) Styrelsen ska samtidigt med kallelsen utsända föredragningslista till extra kongressen.

§ 13 ÄRENDEN VID EXTRA KONGRESS
Vid extra kongress ska följande ärenden förekomma:
- val av sammanträdesordförande och ersättare
- upprop och fastställande av röstlängd
- fastställande av dagordning
- val bland ombuden av två justerare, tillika rösträknare
- godkännande av mötets behöriga utlysande
- val av mötessekreterare
- ärenden för vilka kongressen blivit utlyst och vilka angivits i kallelsen

§ 14 VERKSAMHETSKONFERENS
STHFs styrelse ska kalla till verksamhetskonferens under något av de år ordinarie kongress inte
äger rum.

§ 15 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
a) Styrelsens ledamöter väljs för tiden från avslutningen av den ordinarie kongress där valet sker,
till och med nästa ordinarie kongress.
b) Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt övriga ledamöter.
c) Det åligger ordförande att representera föreningen, sammankalla styrelsen, leda styrelsesammanträden samt att justera styrelsens sammanträdesprotokoll. Det åligger även ordföranden
att följa upp föreningens ekonomi.
d) Det åligger sekreteraren att tillsammans med ordförande ansvara för kallelser till
sammanträden och upprätta verksamhetsberättelse samt att ansvara för att protokoll förs vid
styrelsens sammanträden.

e) Fyllnadsval för ordinarie ledamot som avgår ur styrelsen under mandatperioden sker vid extra
kongress. Extra kongress kan hållas per capsulam i övrigt gäller § 12-13.
STHFs styrelse fastställer valberedningens förslag på fyllnadsval.

§ 16 STYRELSENS UPPGIFTER
a) Styrelsen leder verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och kongressens beslut.
b) Styrelsen äger rätt att under tiden mellan ordinarie kongress ändra fastställd medlemsavgift om
Saco eller SRAT förändrar sin avgift.
c) Styrelsen äger rätt att utse delegater till SRATs förbundsmöte.

§ 17 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
a) Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande minst fyra gånger per år.
b) Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras.

§ 18 BESLUT INOM STYRELSEN
a) Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
För beslutsgiltighet fordras dock att minst hälften av styrelseledamöterna deltar i beslutet.
b) Om ledamot i Etiska rådet eller Vetenskapliga rådet avgår under pågående mandatperiod äger
styrelsen rätt att fylla vakans med ny person fram till kommande kongress.

§ 19 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
a) För beredning av styrelsens ärenden och för beslut i ärenden som styrelsen delegerar ska det
finnas ett verkställande utskott, VU.
b) Verkställande utskott bör bestå av STHFs ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Suppleant utses vid behov.
c) Styrelsen fastställer instruktion för VU.
d) VU beslutar med enkel majoritet. För beslutens giltighet fordras att hela VU deltar i beslutet.
e) Vid VU-sammanträden ska protokoll föras.

§ 20 VERKSAMHETSÅR
STHFs verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 21 RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT REVISION OCH REVISIONSBERÄTTELSE
a) För fortlöpande granskning av STHFs räkenskaper och förvaltning ska finnas en auktoriserad
och en förtroendevald revisor samt suppleanter.
b) STHFs räkenskaper per den 31 december ska varje år sammanföras i fullständigt bokslut, som
ska vara verkställt senast sista april nästföljande år.
c) Revision ska vara verkställd och revisionsberättelse upprättad senast den sista april samma år
efter det att fullständigt bokslut verkställts.
d) Revisionsberättelsen ska innehålla förslag till beslut gällande frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen.
e) Föreningens firma tecknas var för sig av STHFs ordförande och ytterligare en styrelseledamot.
f) Föreningens firma tecknas i vissa begränsade avseende även av STHFs kanslipersonal.

§ 22 VALBEREDNING
a) Valberedning ska till styrelsen avlämna sitt förslag på de poster som anges i § 10, fyra veckor
innan STHFs ordinarie kongress.
b) Sammankallande eller av valberedningen utsedd person ska föredra valberedningens förslag
vid kongressen.

§ 23 GARANTIFÖRBINDELSE
a) STHF ska till SRAT lämna garantiförbindelse som förbinder STHF att efter begäran från
SRAT vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda garantibeloppet till SRATs
förfogande.
b) STHFs styrelse får vid befarad eller pågående konflikt omedelbart besluta om extra uttaxering
för konfliktkostnader.

§ 24 BEREDSKAPSFONDEN
Inom STHF ska finnas en föreningsägd beredskapsfond för täckande av STHFs garantiåtaganden
gentemot SRAT. För fonden ska finnas särskilda stadgar som ska fastställas av kongressen.

§ 25 STADGEÄNDRINGAR
a) Kongressen beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens ikraftträdande.
b) För stadgeändring fordras beslut med minst två tredjedelars majoritet av närvarande ombud
eller beslut med enkel majoritet av två på varandra följande kongresser varav minst en ordinarie.

§ 26 UPPLÖSNING
a) För upplösning av STHF krävs beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra
följande kongresser varav minst en ordinarie.
b) Om STHF upplöses för att ombildas till en ny förening inom SRAT ska beredskapsfonden
överföras till den nya föreningen.
c) Vid upplösning av föreningen ska beredskapsfonden inbetalas till SRAT.

