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1. Sammansättning och ändamål
1.1 SAMMANSÄTTNING
Sveriges Arbetsterapeuter är en sammanslutning av arbetsterapeuter, 
utbildade eller under utbildning vid av Sveriges Arbetsterapeuter 
och World Federation of Occupational Therapists (WFOT) godkänd 
utbildning. Sveriges Arbetsterapeuter är partipolitiskt obundet. 
Sveriges Arbetsterapeuter är medlem i Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (Saco).

1.2 GEMENSAM VÄRDEGRUND
Sveriges Arbetsterapeuters värdegrund bygger på de värderingar 
som kännetecknar en demokratisk rättsstat, sådana de kommit till 
uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättig heterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

1.3 ÄNDAMÅL
Sveriges Arbetsterapeuter ska tillvarata och driva medlemmarnas 
fackliga och yrkesmässiga intressen. Detta innebär att Sveriges 
Arbetsterapeuter särskilt ska:
• Verka för en god lön och löneutveckling. 
•   Verka för goda villkor i anställningen, möjligheter till arbete och  

en ändamålsenlig arbetsorganisation. 
• Verka för en god utbildning för arbetsterapeuter. 
• Verka för goda möjligheter till fortbildning, vidareutbildning  

och forskning. 
• Utveckla sambandet mellan utbildning och forskning och praktisk 

verksamhet för att åstadkomma en god professionell utveckling för 
arbetsterapeuter. 

• Utveckla ett gott samarbete med nordiska och internationella  
sammanslutningar för arbetsterapeuter. 

• Sprida kunskap om arbetsterapi och arbetsterapeuter. 
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2. Medlemskap
2.1 MEDLEMSKAP
Medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter beviljas – efter skriftlig  
ansökan – av förbundsstyrelsen. Till medlem kan antas den som: 
1.  Avlagt examen vid arbetsterapeututbildning enligt 1.1. 
2.   Efter förbundsstyrelsens prövning i enskilt fall bedöms ha  

motsvarande utbildning. 
3.  Studerar vid utbildning enligt 1.1. 

Medlemskap räknas från den första i den månad ansökan inkommit 
till Sveriges Arbetsterapeuters kansli. Medlemskap må vägras den 
som vid prövning skulle kunna uteslutas ur Sveriges Arbetsterapeuter 
enligt 2.4. 

Uppgifter om medlem, utöver uppgift om medlemskap, får endast 
användas i förbundets interna arbete och ska därför behandlas 
konfidentiellt av Sveriges Arbetsterapeuter.

2.2 MEDLEMSSKYLDIGHETER
Medlem är skyldig att:
1.  Följa denna stadga och med stöd av den fattade beslut.
2.  Respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser.
3.  På arbetsmarknaden och i andra sammanhang – fackliga  
     och yrkesmässiga – uppträda lojalt mot förbundet. 
4.  I sin yrkesmässiga verksamhet arbeta utifrån förbundets  
     etiska kod. 

Åtgärd, som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande, kan inte 
betraktas som bristande solidaritet.
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2.3 UTTRÄDE
Medlem äger efter skriftlig uppsägning utträda ur Sveriges 
Arbetsterapeuter.

Uppsägningen av medlemskap inges skriftligen till förbundets kansli 
och bör åtföljas av uppgift om orsaken.

Medlemskap upphör med utgången av den tredje månaden efter den 
vilken ansökan om uppsägning inkommit. Ansökan om utträde ur 
förbundet är dock vilande från den dag då förbundet, huvudorganis
ation, vartill förbundet är anslutet eller motpart till dessa, varslat om 
stridsåtgärder till den dag då arbetsfred åter råder. Detta gäller oavsett 
om Sveriges Arbetsterapeuter är direkt berört av konflikten eller ej. 
Utträdestiden får ej begränsa medlems rätt att träda ur en arbetslös
hetskassa.

2.4 UTESLUTNING
Förbundsstyrelsen kan besluta att utesluta medlem som: 
1.  Åsidosatt sin skyldighet enligt 2.2. 
2.  I ord eller handling ger uttryck för värderingar som strider  
     mot förbundets värdegrund.
3.  Brutit mot förbundets etiska kod.
4.  Trots uppmaning inte betalt förfallen avgift. 

Innan uteslutning sker äger medlem rätt att till förbundsstyrelsen 
lämna synpunkter i frågan.
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2.5 ÅTERINTRÄDE
Den som söker återinträde i Sveriges Arbetsterapeuter ska ha betalt 
sina skulder till förbundet.

Den som uteslutits med stöd av 2.4 punkt 13 kan inte bli medlem 
igen förrän ett år förflutit från det medlemskapet upphörde om inte 
förbundsstyrelsen beslutar annat.

2.6 RÄTT TILL SERVICE
Rätt till service enligt 1.3 äger medlem som erlagt till betalning  
förfallna avgifter.

Medlem äger inte rätt att kräva individuell förhandlingshjälp för  
händelse som inträffat innan ansökan om inträde inkommit till för
bundet.
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3. Organisation
3.1 ORGANISATION
Sveriges Arbetsterapeuters verksamhet utövas i enlighet med denna 
stadga genom:
1. Fullmäktige
2. Förbundsstyrelse
3. Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU)
4. Kretsordföranderåd
5. Kretsar
6. Sveriges Arbetsterapeuters studentorganisation  
    (Sveriges Arbetsterapeutstudenter)
7. Råd och grupper
8. Valberedning
9. Kansli

3.2 PROTOKOLL
Vid sammanträde med fullmäktige, förbundsstyrelse, verkställande 
utskott, och kretsårsmöte ska föras protokoll.

3.3 RÖSTNING
Vid röstning i fullmäktige, förbundsstyrelse, verkställande utskott, 
och krets gäller den mening varom de flesta förenar sig om ej annat 
stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, 
förutom på fullmäktige där lotten avgör. Omröstning sker slutet om 
någon begär det. 
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4. Fullmäktige
4.1 BEFOGENHETER
Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.

4.2 ORDINARIE FULLMÄKTIGE
Ordinarie fullmäktige äger rum vart tredje år under tiden 
1 oktober–30 november. Förbundsstyrelsen bestämmer tid och  
plats för fullmäktige.

4.3 EXTRA FULLMÄKTIGE
Förbundsstyrelsen kan kalla till extra fullmäktige om särskilda 
omständ igheter föranleder det. Till extra fullmäktige ska kallas om 
så begärs av minst en tredjedel av antalet delegater, av förbundets 
revisor eller efter skriftlig begäran av minst en tiondel av förbundets 
medlemmar. När extra fullmäktige begärts ska det hållas inom trettio 
dagar från det begäran kommit förbundet tillhanda.

4.4 SAMMANSÄTTNING
Mandat till fullmäktige fördelas efter kretsens medlemsantal/antal
studentmedlemmar den 31 december året före fullmäktige.

Fullmäktigedelegater utses av förbundets kretsar vid kretsarnas års
möte under tiden 1 februari–31 mars, närmast före ordinarie
fullmäktige. Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse
utser delegater senast sju dagar före fullmäktige.

Om särskilda skäl föreligger kan krets utse delegat senast sju dagar 
före fullmäktige.

Krets utser ett antal fullmäktigedelegater enligt nedanstående tabell, 
samt lika många suppleanter. Suppleanterna är inte personliga, utan 
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bör träda in i en på förhand bestämd ordning (rangordnas på kretsens 
årsmöte eller på konstituerande styrelsemöte), eller lottas.

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse utser ett antal full
mäktigedelegater enligt nedanstående tabell, samt lika många
suppleanter. Suppleanterna är inte personliga, utan bör träda in i en på
förhand bestämd ordning (rangordnas på studentorganisationens års
möte eller på konstituerande styrelsemöte), eller lottas.

Val av fullmäktigedelegater avser tiden 1 juli första året till och med 
30 juni fjärde året. Studentmedlemmar vid utbildningsorterna väljer
fullmäktigedelegater inför varje fullmäktigemöte.

Avgår delegat eller suppleant under mandattiden, ankommer det på 
berörd kretsstyrelse eller Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala 
styrelse att utse ersättare.
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4.5 KALLELSE, FÖREDRAGNINGSLISTA, HANDLINGAR
Kallelse till ordinarie fullmäktige jämte eventuella stadgeändrings
förslag ska utsändas senast tio veckor i förväg. Föredragningslista 
jämte övriga handlingar ska utsändas senast fyra veckor före  
fullmäktige. 

Kallelse till extra fullmäktige sändes senast tio dagar i förväg. 

Ordinarie fullmäktigedelegat jämte suppleant ska tillställas samtliga 
handlingar.

4.6 ÄRENDEN
Vid ordinarie fullmäktige ska förutom val av mötesfunktionärer 
förekomma:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser och
    revisorernas berättelser avseende förbundets verksamhet samt
    fonderna och fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och  
    stipendiefondens styrelse.
3. Fastställande av mål och avgifter för kommande fullmäktigeperiod.
4. Val av ordförande, val av vice ordförande, val av övriga ledamöter i  
  förbundsstyrelsen.
5. Val av revisorer jämte suppleanter för kommande fullmäktige     
   period.
6. Val av valberedning.

Därjämte ska behandlas de övriga ärenden som upptagits på föredrag
ningslistan till fullmäktige.

På föredragningslistan upptas ärende (motion) om vilken krets,  
Sveriges Arbetsterapeuters studentorganisation eller medlem gjort 
skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen senast 15 juni året för  
fullmäktige. I sådant ärende ska förbundsstyrelsen avge yttrande. 
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Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i  
föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar 
av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende ska anmälas 
vid sammanträdets öppnande.

Vid extra fullmäktige kan till behandling upptas endast ärende som 
angetts i kallelsen.

4.7 NÄRVARORÄTT
Närvaro, yttrande, förslags och beslutsrätt vid fullmäktige till
kommer fullmäktigedelegater. Närvaro, yttrande och förslagsrätt 
vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som ej är 
delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro och yttran
derätt tillkommer kretsordförande, som ej är delegater, suppleanter från 
kretsar som endast har en ordinarie delegat, tjänstemän som är anställda 
vid kansli som betjänar Sveriges Arbetsterapeuter, samt annan som efter 
särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro och yttranderätt. Närvaro
rätt äger dessutom alla medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter samt till 
fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behand
ling av särskilt ärende beslutar annorlunda.
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5. Förbundsstyrelsen
5.1 BEFOGENHETER
Förbundsstyrelsen har den omedelbara ledningen av förbundets 
verksamhet och utgör mellan fullmäktige Sveriges Arbetsterapeuters 
högsta beslutande organ.

5.2 SAMMANSÄTTNING
Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju 
ledamöter. Förbundsstyrelsen utses av fullmäktige bland förbundets 
medlemmar.
En av ledamöterna företräder Sveriges Arbetsterapeuters studentor
ganisation. Denna väljs på förslag från Sveriges Arbetsterapeuters stu
dentorganisation. Om Sveriges Arbetsterapeutstudenters företrädare 
avgår under mandatperioden, äger studentorganisationen rätt att utse 
ny ledamot för resterande mandatperiod.

Förbundsstyrelsen är beslutsför då sex styrelsemedlemmar är närva
rande. Förbundsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år.

5.3 UPPGIFTER
Förbundsstyrelsens uppgifter är att:
1. Leda verksamheten i enlighet med förbundets stadga och  
    med stöd av densamma fattade beslut.
2. Övervaka att medlemmarnas intressen tillvaratas på bästa sätt.
3. Bereda ärenden att behandlas av fullmäktige.
4. Upprätta föredragningslista till fullmäktiges sammanträden.
5. Låta verkställa fullmäktiges beslut.
6. Besluta i ärenden av större vikt eller av principiell betydelse,  
    när beslutanderätten inte ankommer på fullmäktige.
7. Ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar.
8. Ansvara för utgivningen av tidskriften Arbetsterapeuten.
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9. Utse representanter i WFOT och i övrig internationell
    verksamhet.
10. Utse den eller de personer som äger teckna förbundets firma.
11. Utse representanter i olika Sacoorgan.
12. Utse representanter i Etiska rådet, Specialistrådet samt övriga  
 råd och grupper.

5.4 VERKSTÄLLANDE UTSKOTT 
Verkställande utskott består av förbundets ordförande och vice ordfö
rande. Utskottet fullgör de uppgifter som förbundsstyrelsen
överlämnar till utskottet.
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6. Kretsordföranderåd
Kretsordföranderådet består av kretsordförande eller dess ersättare. 
Rådet sammanträder på kallelse av förbundsstyrelsen minst en gång 
årligen. Rådet är ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen.
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7. Kretsar
7.1 BEFOGENHETER
Förbundets regionala/lokala verksamhet bedrivs genom kretsar. Krets 
har ansvar för det medlemsnära arbetet. Krets förutsätts bedriva sitt 
arbete i nära samarbete med förbundsstyrelsen. Fullmäktige fastställer 
normalstadga för krets.

7.2 SAMMANSÄTTNING
Krets inrättas för varje län. Krets kan inrättas för sjukvårdskommuner. 
Om så bedöms lämpligt, kan krets inrättas för del av län. Krets kan välja 
att arbeta genom delkretsar.

7.3 ARBETSFORMER
Kretsens verksamhet leds av en styrelse med minst tre ledamöter.  
Styrelse utses vid kretsens årsmöte som hålls årligen 1 februari–31 mars. 
Vid kretsens årsmöte utses därjämte delegater till Sveriges Arbets 
terapeuters fullmäktige. Krets ska ha av årsmöte fastställd och av  
förbundsstyrelsen godkänd stadga. 

Studentmedlemmar, vilka utbildar sig vid arbetsterapeututbildning 
inom det län vilket kretsen omfattar, har närvaro, yttrande, och 
rösträtt vid kretsårsmöte och övriga medlemsmöten, utom när det 
gäller fullmäktigefrågor.

Studentmedlemmarna vid arbetsterapeututbildning inom kretsens 
verksamhetsområde har rätt att utse en ledamot i kretsens styrelse.
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8. Sveriges Arbetsterapeuters  
studentorganisation (Sveriges  
Arbetsterapeutstudenter)
Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar vid arbetsterapeututbildning
en ingår i Sveriges Arbetsterapeuters studentorganisation (Sveriges 
Arbets terapeutstudenter). Målsättning, verksamhet med mera för 
Sveriges Arbetsterapeutstudenter regleras genom av studentorganisa
tionen antagen stadga. För att vara giltig ska stadgan var godkänd av 
förbundsstyrelsen.
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9. Råd och grupper
Förbundsstyrelsen kan utse råd och grupper för särskilda  
arbets uppgifter, fasta eller tillfälliga.

Förbundsstyrelsen ska utse en styrelse för Stipendiefonden. Den  
ska bestå av fem ledamöter. Stipendiefondens ledamöter utses för 
fullmäktigeperioden. 
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10. Etiska rådet
10.1 BEFOGENHETER
Etiska rådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i yrkesetiska  
frågor. Etiska rådet ska:
• Stödja Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor 

och hålla sig informerat i aktuella etiska frågor av betydelse för 
arbetsterapeuter. 

• Stimulera till en aktiv debatt i etiska frågor.
• Fortlöpande revidera och uppdatera den etiska koden och när så 

bedöms lämpligt föreslå förbundsstyrelsen att till fullmäktige  
lägga förslag i etiska frågor.

10.2 SAMMANSÄTTNING
Etiska rådet består av fem till sju ledamöter med intresse och kunskap 
i etiska frågor.

Etiska rådets ledamöter utses av förbundsstyrelsen som tillika utser 
ordförande. En ledamot ska utses från förbundsstyrelsens ledamöter. 
En ledamot ska vara fackutbildad etiker med intresse för vårdetiska 
frågor. Övriga ledamöter utses bland förbundets medlemmar.

10.3 ARBETSFORMER
Etiska rådets ledamöter förutsätts iakttaga tystlåtenhet med vad de i 
sitt arbete erfarit om arbetsterapeuter och deras arbete.

Etiska rådet ska årligen till förbundsstyrelsen redovisa sin verksam
het. Redovisningen ska spegla aktuella frågeställningar och kan även 
behandla problem som aktualiserats med anledning av ärenden.  
Etiska rådet sammanträder två gånger/år och i övrigt när ordförande 
så bedömer lämpligt. Etiska rådet är beslutsför när minst fyra leda
möter är närvarande, och fattar beslut med enkel majoritet.
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11. Specialistrådet
11.1 BEFOGENHETER
Specialistrådet är av förbundsstyrelsen utsett att ansvara för specialist
utbildningen i arbetsterapi i enlighet med den av fullmäktige beslu
tade specialistordningen.

Specialistrådet ansvarar för att:
•  planera och genomföra de delar av specialistutbildningen som
 genomförs i förbundets regi
•  utfärda specialistbehörighet till den arbetsterapeut som har fullgjort  
 specialistutbildning i enlighet med förbundets specialistordning.

Beslut av specialistrådet kan överklagas till Sveriges Arbetsterapeuters
förbundsstyrelse.

11.2 SAMMANSÄTTNING
Specialistrådet består av fem till sju ledamöter varav en ordförande.
Specialistrådets ledamöter utses av förbundsstyrelsen som tillika utser
ordförande.

Rådets ledamöter bör representera varje enskilt specialistområde. 
Ledamöterna ska vara disputerade eller specialistutbildade och vara 
verksamma inom sitt specialistområde.

11.3 ARBETSFORMER  
 Specialistrådet sammanträder fyra gånger per år och i övrigt när ord
förande så bedömer lämpligt. Specialistrådet är beslutsför när minst 
fyra ledamöter är närvarande, och fattar beslut med enkel majoritet.



22

12. Valberedning
Förbundet har en valberedning. Den består av tre personer, som  
ej ingår i förbundsstyrelsen. Valberedningen utses av ordinarie  
fullmäktige. En av de tre ledamöterna ska vara sammankallande.  
Valberedningen ska bereda de val, som förrättas av fullmäktige.
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13. Arbetsterapeuten 
Sveriges Arbetsterapeuter utger tidskriften Arbetsterapeuten som utan 
extra kostnad tillställs medlemmarna i förbundet.
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14. Hedersmedlemskap
Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige kan efter förslag från för
bundsstyrelsen besluta utse hedersmedlem i Sveriges Arbetsterapeuter.

Till hedersmedlem kan utses förbundsmedlem som under lång  
tid träget arbetat för att utveckla arbetsterapi och för att tydliggöra 
betydelsen av arbetsterapeuters insatser, d.v.s. arbetat för att förverk
liga Sveriges Arbetsterapeuters mål. Till hedersmedlem kan även utses 
icke arbets terapeut som på motsvarande sätt under lång tid arbetat för 
utveckling och/eller tydliggörande av arbetsterapins betydelse.
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15. Stipendiefond
Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond förvaltas i enlighet med  
särskild fondstadga av en delegation utsedd av förbundsstyrelsen.
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16. Ekonomi
16.1 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter till förbundet fastställs av fullmäktige. Medlem  
är skyldig att erlägga medlemsavgift enligt de föreskrifter om  
betalningssätt som meddelas av förbundsstyrelsen. Tillfällig  
nedsättning eller befrielse från medlemsavgift för enskild medlem  
eller grupp av medlemmar kan beviljas av förbundsstyrelsen.

Medlem har att till förbundets kansli utan anmaning meddela ändring 
av namn, adress och arbetsgivare samt efter anmaning lämna uppgift 
om sina löne och anställningsvillkor. Avgift erläggs i den ordning 
som förbundsstyrelsen bestämmer.

16.2 KONFLIKTFOND
Förbundet ska ha en konfliktfond. För denna ska finnas av fullmäk
tige antagen stadga.

16.3 EXTRA AVGIFTER
Förbundsstyrelsen må, om så befinns erforderligt, uttaga extra avgif
ter av medlemmarna för att bestrida kostnader i samband med pågå
ende eller befarad arbetskonflikt. Begär huvudorganisation bidrag av 
förbundet vid befarad eller pågående arbetskonflikt äger förbunds
styrelsen, även om förbundet inte är indraget i konflikten, jämväl för 
sådant ändamål uttaga extra avgifter av medlemmarna. 

Extra avgifter för konfliktändamål må inte avkrävas studentmedlem 
eller medlem som åtnjuter motsvarande nedsättning av medlems
avgiften. 
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För medlem, ansluten även till annat Sacoförbund fastställer  
förbundsstyrelsen den extra avgiften i enlighet med den reduktion, 
som medlem enligt 16.1 åtnjuter.

16.4 ARBETSLÖSHETSKASSA
Medlem kan tillhöra Akademikernas akassa (AEA) om stadgeenlig 
rätt härtill föreligger. 

16.5 REVISORER
Förbundets förvaltning granskas av två revisorer. För var och en  
av dem ska finnas en suppleant. En revisor och suppleant ska vara 
auktoriserad.
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17. Stadgeändring
Beslut om ändring av denna stadga fattas av fullmäktige. Förslag till 
stadgeändring utsänds i samband med kallelse till fullmäktige. För 
ändring fordras att minst två tredjedelar av de närvarande delegaterna 
är ense om beslutet. Ändring av stadgan kan även ske med enkel  
majoritet vid två på varandra följande ordinarie fullmäktige.
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18. Upplösning
Beslut om förbundets upplösning fattas genom beslut med minst fyra 
femtedelars majoritet vid ordinarie fullmäktige. Eventuella tillgångar 
ska därvid användas för ändamål som fastställs i samband med beslutet 
om upplösning.
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Bilaga: Normalstadga för krets
§1  KRETSENS NAMN
Kretsens namn är....…………........................................................ 
(länsnamn/ länsdel/sjukvårdskommun enligt förbundsstadgan 6.2) 
kretsen av Sveriges Arbetsterapeuter.

§2  ÄNDAMÅL
Kretsen har till uppgift att samla arbetsterapeuter inom ..............……
…..................................kretsen.

Som utgångspunkt för kretsens arbete gäller kapitel 1 i Sveriges 
Arbets terapeuters stadga och de mål och riktlinjer som fastställs av 
Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige och förbundsstyrelse.

Kretsen ska tillvarata och driva arbetsterapeuternas intressen  
gentemot arbetsgivare och övriga intressenter inom kretsens  
geografiska område.

§3  MEDLEMSKAP
Kretsens medlemmar ska vara med i Sveriges Arbetsterapeuter.

§4  ÅRSMÖTE
Kretsens årsmöte ska hållas årligen 1 februari–31 mars.

Kallelse till årsmötet sker genom anslag på Sveriges Arbetsterapeuters 
hemsida minst sex (6) veckor före årsmötet. Motioner till årsmötet ska 
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

4.1  Dagordning 
Vid årsmötet ska bland annat följande ärenden förekomma:
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
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2.  Val av justeringsman
3.   Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående  

verksamhetsår 
4.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5.  Motioner
6.   Fastställande av kretsens verksamhetsplan och budget för   

kommande verksamhetsår samt eventuellt övriga propositioner
7.  Val av kretsordförande
8.  Val av övriga kretsstyrelseledamöter
9.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
10.   Val av fullmäktigedelegat(er) med personlig(a) suppleant(er)  

(val sker endast fullmäktigeår)
11.  Val av valberedning
12.  Årsmötet avslutas

Vid val ska sluten omröstning ske om någon så begär. För beslut 
fordras enkel majoritet, om inte annat framgår av stadgan. Vid lika 
röstetal avgör lotten. Ingen kan delta i kretsens möten eller utöva 
rösträtt genom fullmakt.

§5  STYRELSEN
Styrelsen består av .....….......................................................................
................................................................................................................
(minst tre) ledamöter. Mandattiden är två år. Val av styrelse organise
ras så att halva styrelsen väljs vartannat år. Styrelsen är beslutsför, då 
minst häften av ledamöterna är närvarande.

5.1 Åligganden 
Styrelsen ska driva kretsens arbete enligt stadgan och beslut i olika 
målfrågor. Styrelsen ska i sitt arbete eftersträva största möjliga  
kontakt med medlemmar och god kontakt med förbundsstyrelse och 
tjänstemän. Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna mellan ledamöter 
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på lämpligt sätt och lägger själv upp sin arbetsordning. Styrelsen ska 
årligen sända årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår till 
förbundets kansli tillsammans med namn på valda och utsedda till 
förtroendeuppdrag.

§6  REVISION
Kretsens räkenskapsår omfattar kalenderår. Den ansvarige för  
ekonomin (kassör/attestant) ska tre veckor före årsmötet överlämna 
räkenskaperna för granskning till revisorerna.

§7  STADGEÄNDRING
Ändring och tillägg i kretsens stadga beslutas vid årsmötet. För att 
vara giltig ska stadgan vara godkänd av förbundsstyrelsen.
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