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STADGAR FÖR SVENSKA SJUKHUSKEMISTFÖRBUNDET
(Antagna 1977-09-30, reviderade (§1) 1980-10-24, 1999-09-23, 2005-05-25 + 2006-04-25.
och 2007-05-09 + 2008-04-24.)

§1
Förbundet omfattar:
Medlemmar i Sveriges Ingenjörer med lägst akademisk grundexamen som innehar tjänst som
sjukhuskemist/kemist inom offentlig sektor eller liknande tjänst inom privat sektor för vilken
Sveriges Ingenjörer löneförhandlar (aktiv medlem kategori 1).
Medlemmar liknande kategori 1, men inte anslutna till Sveriges Ingenjörer (aktiv medlem
kategori 2).
Tjänsten som sådan skall kräva minst akademisk grundexamen t.ex. fil.kand.-, civilingenjörs-,
apotekar-examen eller motsvarande.
Aktiv medlem kategori 1 har rättigheter och skyldigheter inom samtliga delar av förbundets
verksamhet. Aktiv medlem kategori 2 har rättigheter och skyldigheter inom samtliga delar av
förbundets verksamhet undantaget fackliga frågor.
Passivt medlemskap erbjuds envar med intresse för förbundets verksamhet.
In- och utträde beviljas av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan.
§2
Den som under kalenderåret trots två påminnelser inte erlagt den fastställda årsavgiften anses
ha utträtt ur förbundet. Medlem som uppnått pension är befriad från årsavgift.
§3
Förbundets syfte är
• att tillvarata sjukhuskemisternas ekonomiska och sociala intressen samt att verka för en
allmän förbättring av deras arbetsvillkor.
• att främja en god utveckling i allt som rör sjukhuskemisternas utbildning och
yrkesprövning.
• att verka för att sjukhuskemisternas speciella sakkunskap tillvaratas i samhället samt att
sprida information om sjukhuskemisternas arbetsfält.
§4
Förbundet är rikstäckande och medlemmar från hela landet kan väljas till styrelsen. Styrelsen
är registrerad i Stockholm och därför behöver minst en av styrelsens medlemmar ha en adress
i Stockholm.
§5
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den
31 december.
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§6
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer.
Tid och plats för årsmötet skall meddelas minst en månad i förväg.
Medlem som till årsmötet vill lägga förslag som rör stadgeändring eller de för årsmötet
stadgeenliga ärendena enligt § 7 och som årsmötet kan komma att ta ställning till genom
omröstning skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
Styrelsen skall skicka ut kallelse, föredragningslista och övrigt material minst två veckor före
årsmötet.
§7
Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
Styrelsens årsberättelse
Revisorernas årsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för en tid av ett år
Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
Val av två revisorer för en tid av ett år
Val av valberedning om två ledamöter (varav en sammankallande) för en tid av ett år
Fastställande av årsavgift
Övriga frågor
§8
Vid förbundets årsmöte har varje närvarande aktiv medlem en röst. Beslut sker med enkel
majoritet med undantag om vad som stadgas i § 12. Ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal. Årsmötet kan med hänsyn till poströstande medlemmars intressen endast ta ställning
till sådana förslag som upptas i föredragningslistan.
§9
Medlem som är förhindrad att delta i förbundets årsmöte har rätt att sända poströst/e-poströst
över de förslag som upptagits i föredragningslistan. Poströst skall vara valberedningen
tillhanda senast tre dagar före årsmötet.
§ 10
Extra årsmöte skall utlysas om styrelsen eller ordinarie årsmöte så beslutar. För kallelse,
föredragningslista och beslut genom omröstning skall då gälla samma förutsättningar som för
ordinarie årsmöte.
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§ 11
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse om fyra ordinarie ledamöter; ordförande,
sekreterare, kassör och ytterligare en ledamot. Styrelsen är beslutmässig när minst tre
ledamöter är närvarande eller är uppkopplade på telefonmöte. Styrelsen väljs för ett år av
årsmötet. I styrelsen kan endast aktiva medlemmar ingå.
§ 12
Föreningens firma tecknas av ordföranden och, om styrelsen så beslutar, också av en annan
styrelseledamot.
§ 13
Styrelsen kan när som helst under löpande verksamhetsår per post/e-post inhämta
medlemmarnas åsikter genom beslutande omröstning alternativt rådgivande omröstning.
Rådgivande omröstning är att betrakta som en rekommendation till styrelsen, som på
grundval av resultatet verkställer beslut i ett ärende eller genomför beslutande omröstning.
I beslutande omröstning kan endast aktiva medlemmar delta.
Styrelsen skickar alla handlingar och meddelanden till medlemmarna via e-post. Det är därför
medlemmens skyldighet att meddela styrelsen aktuella adresser som mejladress till
arbetet/hemmet, postadress till arbetet/hemmet och aktuella telefonnummer till
arbetet/hemmet.
§ 14
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte, extra årsmöte eller vid
beslutande medlemsomröstning. Förslag till stadgeändringar skall skickas till medlemmarna
samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslutande medlemsomröstning gäller i dessa fall att
förslaget skall presenteras för medlemmarna enligt samma tidsgränser som inför årsmöte. För
att bli giltig fordras kvalificerad majoritet d.v.s. att två tredjedelar av de röstande stöder
ändringsförslaget.
Beslutad ändring träder i kraft sedan centralstyrelsen i Sveriges Ingenjörer fastställt
densamma.
§ 15
För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte, extra årsmöte eller beslutande
medlemsomröstning med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av förbundet skall anges dels att förbundets tillgångar skall användas
till bestämt yrkesfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall
arkiveras.
Beslutet, jämte bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart skickas till Sveriges
Ingenjörer.

