Stadgar för
Tandhälsoförbundet

Antagna på förbundsstämman
den 22 maj 2021

§1
NAMN
1:1

Tandhälsoförbundet (Tf) bildades i Sverige den 18 maj
1978, men då under namnet Tandvårdsskadeförbundet.
Namnändringen skedde den 13 juni 2020 och det engelska
namnet är Swedish Dental Health Association. Tf är en
riksorganisation med säte i Stockholm.
§2
ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT

2:1

Tf är en idéell, partipolitiskt obunden funktionsrättsorganisation. Tf arbetar för en bättre hälsa och mer hälsosam
tandbehandling, varvid giftfrihet sätts främst. Tf arbetar för
produktkontroll och biologiskt säkra material samt för att
skadeverkningar av tandvårdsmetoder erkänns.

2:2

Tf arbetar för att genom tandvård skadade personer ska ha
rätt till medicinsk vård, rehabilitering och hjälpmedel på
liknande sätt som andra funktionsrättsgrupper. Tf strävar
efter att hela munhålan ska betraktas som del av kroppen
och att tandvården inlemmas i den allmänna hälso- och
sjukvården. Tf ska hjälpa och vägleda medlemmarna samt
bedriva stödjande verksamhet.

2:3

Tf får samverka med och stödja svenska och utländska
organisationer med likartad målsättning.
§3
ORGANISATION
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3:1

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ.

3:2

Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman och är
förbundets verkställande organ. Förbundsstyrelsen handhar förbundets löpande centrala verksamhet, verkställer
förbundsstämmans beslut samt har huvudansvar för
förbundets kontakter med centrala myndigheter och andra
organ.

3:3

Förbundsstyrelsen har rätt att delegera frågor till utskott
eller arbetsgrupper och besluta om ramarna för detta
arbete.

3:4

Distrikt bildas av medlemmar i län eller annan av
förbundsstyrelsen godkänd enhet. Distrikt har huvud-ansvar
för kontakter med regioner samt andra regionala
myndigheter och organ.

3:5

Lokalavdelning kan bildas av medlemmar i en kommun eller
annan enhet som distriktets styrelse godkänner. Kon-takter
med lokala myndigheter och andra organ handhas av
lokalavdelningen i samråd med distriktet. Finns inte
lokalavdelning ansvarar distriktet för sådana kontakter.
Lokalavdelning bör delta i samordnade verksamheter som
beslutas av distrikt.

3:6

Distrikt är självständiga juridiska personer och ska i
tillämpliga delar följa samma stadgar som riksförbundet.
Om distrikt eller lokalavdelning motverkar förbundets syfte,
ej bedriver verksamhet i enlighet med stadgarna eller på
annat sätt försvårar förbundets eller distriktets arbete, har
förbundsstyrelsen respektive distriktsstyrelse rätt att lägga
ner distrikt eller distrikts lokalavdelning.

3:7

Distrikts årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och
ekonomiska redovisning inklusive revisionsberättelse ska
tillställas förbundet senast den 15 mars. Distrikt har rätt att
från lokalavdelning erhålla motsvarande handlingar.

3:8

Distrikt får inom ramen för sin verksamhet bilda lokala
grupper som inte utgör juridiska personer.
§4
MEDLEMSKAP
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4:1

Medlem är den som erlägger fastställd medlemsavgift och
godtar förbundets stadgar.

4:2

På förslag av medlem kan förbundsstämman till hedersmedlem välja person som i hög grad främjat förbundets
verksamhet. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§5
UTESLUTNING
5:1

Medlem, som motverkar förbundets ändamål och skadar
dess intressen eller genom sitt agerande nedsätter dess
anseende, kan av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet.

5:2

Uteslutning kan överklagas vid nästföljande förbundsstämma. Sådant ärende ska anges i kallelsen till stämman.

5:3

För fastställande av uteslutning fordras minst 2/3 majoritet
av avgivna röster vid stämman.
§6
MEDLEMSAVGIFTER M.M.

6:1

Medlem är skyldig att erlägga av förbundsstämman fastställd medlemsavgift. Familjemedlem betalar reducerad
avgift och erhåller ej Tf-blad eller andra utskick från förbund
eller distrikt.

6:2

Medlem, som efter påminnelse, inte betalat årsavgift före
den 1 juli, anses ha begärt sitt utträde.

6:3

Medlemsavgift inbetalad av ny medlem under november/
december gäller för dessa två månader och för nästföljande
år.

6:4

Erlagda avgifter återbetalas ej.

6:5

Medlemsavgift fördelas på förbund och distrikt enligt
förbundsstämmans beslut.
§7
VERKSAMHETSÅR

7:1
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Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller
med kalenderår.

§8
FÖRBUNDETS OCH DISTRIKTENS MÖTEN
8:1
8:2

Förbundsstämma
Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före maj månads
utgång.
Förbundet kallar inom 30 dagar till extra förbundsstämma
när förbundsstyrelsen eller revisorerna finner detta påkallat
eller minst 10 procent av medlemmarna eller minst hälften
av distrikten skriftligen så begär. I begäran om extra
förbundsstämma och i kallelse till denna ska de ärenden
som ska behandlas anges.
Förbundsstyrelsen ska även kalla till extra förbundsstämma senast inom 30 dagar från det att medlemsomröstning om upplösning av förbundet ägt rum och
förutsättningar enligt § 17 att upplösa förbundet föreligger.

8:3

8:4
8:5

Kallelse till förbundsstämma med förslag till dagordning ska
vara ordinarie medlem (ej familjemedlem) tillhanda 14
dagar före förbundsstämman. Delegaterna ska därtill
erhålla samtliga stämmohandlingar.
Årsmöte för distrikt/lokalavdelning
Årsmöte för distrikt och lokalavdelning ska hållas före den 1
mars.
Distrikt och lokalavdelning ska sända ut kallelse senast åtta
dagar före årsmötet.
§9
ÄRENDEN VID FÖRBUNDSSTÄMMA OCH ÅRSMÖTE

9:1

Förbundsstämma
Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden
förekomma:
a)
b)
c)
d)
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Stämmans öppnande.
Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om stämman är i behörig ordning utlyst.

e) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
f) Fastställande av föredragningslistan.
g) Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk
rapport. Redovisning av verksamheten i Tandhälsoförbundets Forskningsstiftelse.
h) Föredragning av revisorernas berättelse.
i) Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
j) Ansvarsfrihet för styrelsen.
k) Målsättning för verksamheten för innevarande och nästkommande år.
l) Inkomst- och utgiftsstat, medlemsersättning till distrikt för
innevarande verksamhetsår samt medlemsavgift för
nästföljande räkenskapsår.
m) Val av styrelse, styrelsesuppleanter, revisionsfirma,
förtroendevald revisor samt valberedning. Val av tre
ledamöter till styrelsen i Tandhälsoförbundets
Forskningsstiftelse.
n) Styrelsens förslag och i kallelsen angivna motioner.
o) Övriga ärenden.
p) Stämmans avslutning.
9:2

Årsmöte för distrikt/lokalavdelning
Distrikt ska på årsmötet välja delegater till förbundsstämman och ersättare för dessa. I övrigt gäller för års-möte
i distrikt/lokalavdelning vad som stadgas i §9:1 med följande
undantag:
Redovisning
av
verksamheten
i
Tandhälsoförbundets Forskningsstiftelse, val av ledamöter
till denna samt fastställande av ersättningar och avgifter.
§ 10
MOTIONER

10:1
10:2
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Förbundsstämma
Motionsrätt till förbundsstämman tillkommer varje medlem,
distrikt och lokalavdelning.
Motioner till förbundsstämman från enskild person eller
lokalavdelning ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast
den 15 januari. Motion från distrikt ska ha inkommit senast
den 15 mars.

10:3

Årsmöte distrikt/lokalavdelning
Motion till distrikt/lokalavdelning ska ha inkommit till dess
styrelse senast den 15 januari.
§ 11
STYRELSE
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11:1

Tf:s styrelse ska bestå av sju ledamöter och tre suppleanter.

11:2

Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman för två år.
Vid en förbundsstämma väljs ordförande och två ledamöter. Vid nästföljande förbundsstämma väljs förbundssekreterare, kassör och två styrelseledamöter. Suppleanterna väljs för ett år. Förbundsstyrelsen får inom sig utse
övriga funktionärer som anses behövliga. Förbundsstyrelsens utskott regleras i § 3:3.

11:3

Distrikten ska välja minst tre ledamöter och en suppleant.
Detsamma gäller lokalavdelningar.

11:4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller
när minst hälften av ledamöterna fodrar detta. Suppleanter
ska erhålla kallelse och har närvaro- och yttranderätt, men
ej rösträtt. De har rätt att få anteckna sin mening till
protokollet. Förbundsstyrelsen bör sammanträda minst fyra
gånger under verksamhetsåret.

11:5

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna
eller suppleant för ledamot är närvarande. Den mening ska
råda som biträds av minst hälften av de närvarande
ledamöterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

11:6

Vid styrelsesammanträden ska föras protokoll. Styrelsens
protokoll ska tillställas ledamöter, suppleanter, revisorer,
och, vad avser förbundsstyrelsen, distrikt, samt i övrigt
enligt vad styrelsen bestämmer.

11:7

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den/de
styrelsen utser.

§ 12
STYRELSENS ANSVAR OCH ÅLIGGANDE
12:1

Styrelse är ansvarig inför förbundsstämman/årsmötet för sin
förvaltning. Ledamot, som inte deltagit i beslut eller som
anmält reservation, är fri från det ansvar beslutet kan
komma att medföra.

12:2

Förbundets bokföring ska ske enligt bokföringslagen.

12:3

Förbundsstyrelsen åligger bland annat:
a) att leda förbundets verksamhet,
b) att representera förbundet,
c) att övervaka att förbundets stadgar och övriga bestämmelser följs,
d) att senast den 1 mars och i övrigt vid anfordran
överlämna förbundets räkenskaper till revisorerna,
e) att till förbundsstämman avge verksamhetsberättelse,
resultaträkning och balansräkning,
f) att till förbundsstämman framlägga förslag till målsättning för verksamheten, förslag till inkomst- och
utgiftsstat för innevarande verksamhetsår, samt förslag
till medlemsavgifter för nästföljande räkenskapsår.

12:4

Distriktstyrelse bör till årsmötet framlägga förslag till målsättning för verksamheten eller motsvarande.
§ 13
REVISORER
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13:1

Till att granska förbundets räkenskaper och förvaltning ska
förbundsstämman utse en auktoriserad revisionsfirma och
en förtroendevald revisor. Distrikten ska utse minst en
revisor och en suppleant.

13:2

Revisorerna väljs för en tid av ett år.

13:3

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse, som ska överlämnas till respektive styrelse
senast vid förbundsstämman/årsmötet.

13:4

Revisionsuppdraget ska i övrigt fullgöras enligt god
revisionssed.

§ 14
RÖST-, YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH NÄRVARORÄTT
14:1

Medlem ska ha betalat kalenderårets medlemsavgift senast
14 dagar före förbundsstämman respektive årsmötet för att
erhålla medlems rättighet vid förbunds-stämman respektive
årsmötet.

14:2

Röstning får inte ske genom fullmakt.

14:3

Förbundsstämma
Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid
förbundsstämman. Endast av distrikten valda delegater har
förslagsrätt.

14:4

Röstberättigade vid förbundsstämman är delegater valda
vid distriktets årsmöte. Ledamot/suppleant i förbundsstyrelsen får ej väljas som delegat för distrikt. Alla distrikt får
utse en delegat. Distrikt med mer än 500 medlemmar får
utse ytterligare en delegat. Distrikt med mer än tusen
medlemmar får därutöver utse en delegat per påbörjat
tusental medlemmar utöver det första tusentalet. Dock får
ett distrikt utse högst fem delegater. Uppgift om
delegater/ersättare ska skriftligen meddelas förbundet
senast den 15 mars.

14:5

Förbundsstyrelsen svarar för kostnader för en delegat per
distrikt.

14:6

14:7

Årsmöte distrikt/lokalavdelning
Alla medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i
det distrikt/den lokalavdelning där de är registrerade.
Medlem som fyllt 18 år har rösträtt och är valbar.
Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för
förvaltningsåtgärd eller vid val av revisor i sitt
distrikt/lokalavdelning.
§ 15
BESLUT VID FÖRBUNDSSTÄMMA OCH ÅRSMÖTE

15:1
9

Stämmo- och årsmötesbeslut fattas genom öppen omröstning utom för det fall att stämman eller årsmötet särskilt

beslutar att sluten omröstning ska ske eller att någon vid val
fordrar detta.
15:2

Förbundsstämma
Förbundsstämman är beslutsför när minst hälften av distrikten är representerade.

15:3

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras antingen
genom beslut vid två på varandra följande förbundsstämmor eller genom beslut med 4/5 majoritet vid förbundsstämman. I övrigt fordras enkel majoritet för stämmobeslut. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

15:4

Delegat har rätt att få avvikande mening antecknad till
stämmoprotokollet om anmälan görs före stämmans avslutning.

15:5

I ekonomiskt ärende, som inte är upptaget på föredragningslistan, får stämmobeslut fattas endast om 3/4 av de
närvarande delegaterna samtycker till att frågan prövas.

15:6

Protokoll fört vid förbundsstämman ska tillställas samtliga
distrikt. Protokollet ska vara tillgängligt för alla medlemmar
och vid anfordran tillställas medlem.

15:7

Årsmöte distrikt/lokalavdelning
För årsmötesbeslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal
avgörs frågan genom lottning.

15:8

Röstberättigad medlem har rätt att få avvikande mening
antecknad till protokollet, om anmälan görs före årsmötets
avslutning.

15:9

I ekonomiskt ärende, som inte är upptaget på föredragningslistan, får årsmötesbeslut fattas endast om 3/4 av de
närvarande röstberättigade medlemmarna samtycker till att
frågan prövas.
§ 16
VALBEREDNING

16:1
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Stadgade val förbereds av en valberedning bestående av
minst tre ledamöter varav en ska vara sammankallande. I
distrikt/lokalavdelning kan annat lämpligt antal väljas. Val-

beredningens förslag ska lämnas senast den 15 mars till
förbundsstyrelsen.
16:2

Ledamöterna väljs av förbundsstämman på två år eller till
nästa förbundsstämma.
§ 17
FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
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17:1

Förbundsstämman kan besluta att förbundet bör upplösas.
Samtliga medlemmar ska i sådant fall av förbunds-styrelsen
informeras om beslutet och grunderna för detta.
Förbundsstyrelsen ska därefter senast inom en månad hålla
medlemsomröstning i frågan. Sådan omröstning ska ske
genom poströstning.

17:2

Förbundet ska upplösas om minst 3/4 av medlemmarna
röstar för upplösning vid omröstningen.

17:3

Vid upplösning av förbundet anses samtliga distrikt och
lokalavdelningar upplösta. Förbundsstämman ska besluta
om att Tf:s tillgångar, sedan skulder är betalda, ska tillfalla
sammanslutning med likartad målsättning. Finns inte sådan
organisation ska medlen tillfalla annan patient-förening.
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