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Tandvårdssektionen - Stadgar  
§ 1 Namn  
Sektionen ingår i Svensk Förening för Vårdhygien enligt dennas stadgar § 10. Sektionens namn är 
Tandvårdsektionen inom Svensk Förening för Vårdhygien.  

§ 2 Ändamål  
Sektionens ändamål är att verka för medlemmarnas fortbildning, erfarenhets- och informationsutbyte inom 
området vårdhygien samt för upprätthållande av god kontakt mellan medlemmarna.  
Sektionen skall   

-   verka för kontakt mellan hygienintresserad tandvårdspersonal i Sverige och motsvarande yrkesutövare 
     i andra länder.  
 -   driva kvalitets- material- och metodutvecklingsfrågor inom sektionens intresseområden  
 -   driva utbildningsfrågor 
 -   genomföra utbildningsaktiviteter och medverka vid studiedagar med information, och diskussion inom 
     sektionens intresseområde. 
 -   samverka med myndigheter, organisationer och systerföreningar 

§ 3 Medlemskap  
Medlemskap i sektionen kan erhållas av medlem i Svensk Förening för Vårdhygien som är verksam inom 
tandvården, såsom  tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker, administratörer, representanter för 
dentalindustrin och övriga med anknytning till tandvården. Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.  

§ 4 Arbetsformer  
Sektionen anordnar tillsammans med moderföreningen årliga studiedagar med föreläsningar som syftar till att 
ge deltagarna vidareutbildning och aktuell information inom sektionens intresseområde. I samband med 
studiedagarna och sektionens årsmöte utdelas sektionens stipendier till någon eller några medlem i sektionen för 
förtjänstfullt arbete inom tandvårdens hygienområden. Sektionen deltar regelbundet i övriga 
utbildningsaktiviteter i samarbete med nationella och internationella tandvårdsorganisationer. Sektionen skall i 
samarbete med moderföreningen och övriga organisationer verka för att vara remissinstans i vårdhygieniska 
frågor. Sektionens stadgar skall godkännas av moderföreningens styrelse. Sektionen skall ha en 
verksamhetsplan som årligen presenteras för moderföreningens styrelse.  Sektionen är ekonomiskt fristående 
från moderföreningen.  

§ 5 Årsmöte  
Årsmöte skall hållas en gång årligen. Härvid skall förekomma:  
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
 2. Frågor om mötets stadgeenliga utlysande  
 3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare  
 4. Godkännande av föredragningslistan.  
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning  
 6. Revisionsberättelse.  
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 8. Motioner  
 9. Beslut av stadgar och stadgeändringar  
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
 11. Fastställande av årsavgift.  
 12. Val av styrelseledamöter enligt valordningen i § 7. 
 13. Val av revisor och revisorssuppleant enligt valordningen i § 8 
 14. Val av valberedning enligt § 9.  
 15. Nominering av tandvårdens representant till styrelse och valberedning i moderföreningen. 
 16. Övriga frågor.  
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Beslut om stadgeändring liksom om upplösande av sektionen skall fattas av medlemmarna vid årsmöte. 
Mötets beslut fattas av enkelt majoritet av de närvarande medlemmarna.  Beslut om stadgeändring liksom om 
upplösning av sektionen fordrar dock bifall av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna. Omröstning sker 
öppet, om ingen medlem begär sluten votering vid personval. Omröstning i fråga om upplösning av sektionen 
skall dock ske slutet. Kallelse till årsmötet med erforderliga handlingar, däribland ev. förekommande förslag 
om ändringar av stadgarna eller om upplösning av föreningen, skall tillställas medlemmarna minst sex veckor 
före årsmötet.  

 
§  6 Motioner  
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före årsmötet.  
 
  
§  7 Styrelse  
Mellan årsmötena handhas sektionens verksamhet av en styrelse som utgörs av ordförande, sekreterare och 
kassör samt två övriga ledamöter. Mandatperioden är två år. Vid årsmöte som infaller under ojämnt årtal 
väljs ordförande, kassör och övrig ledamot Vid jämt årtal väljs sekreterare och övrig ledamot. 
Styrelseledamot må inneha samma post högst tre på varandra följande mandatperioder. Styrelsen är 
beslutsför om minst tre av ledamöterna är närvarande. Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden. 
Styrelsen ansvarar för att sådana möten som stadgas i § 4 genomförs. Styrelsens verksamhetsår avslutas med 
årsmötet. Räkenskapsperioden utgörs av kalenderår. Kassören tecknar sektionens firma.  
 
  
§  8 Revisor  
För granskning av sektionens räkenskaper utses bland medlemmarna en revisor och en revisorssuppleant. 
Mandattiden är två år. Vid ojämnt årtal väljs revisor och vid jämt årtal revisorssuppleant. Revisorn skall vid 
rsmötet avge berättelse avseende närmast föregående räkenskapsperiod.  å 

  
§  9 Valberedning  
Val av styrelse förbereds av en valberedning bestående av tre medlemmar vilka inom sig utser 
ammankallande. Valberedning utses av årsmötet. Mandattiden är ett år.  s 

  
§  10 Avgifter  
För täckande av sektionens löpande utgifter skall av medlemmarna uttagas årsavgift vars storlek bestäms 
av årsmötet. Kostnader som direkt betingas av medlemsmöte skall täckas av mötesavgift eller liknande.  
 
  
§ 
Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte enligt § 5, varvid förslag till stadgeändring skall ha tillställts 

edlemmarna minst tre veckor i förväg. Beslutad ändring träder i kraft först sedan den godkänts av styrelsen för 
vensk Förening för Vårdhygien.  
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§ 12 Upplösning av sektionen  
 
 
Om sektionen upplöses skall dess tillgångar, överföras till annan organisation eller andra organisationer, 
verksamma inom sektionens intresseområde enl. beslut av medlemmarna på årsmötet. Medlemmarna kan i 
samband därmed också besluta att de överförda medlen skall reserveras för specifika ändamål t.ex. stipendier. 

 11 Stadgeändring  
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