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§ 1 Namn 
Förbundets namn är Svenska Friskvårdsförbundet.

Förbundet  är partipolitiskt, religiöst och etiskt obundet och ska verka för förbättrad hälsa.


§ 2 Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som yrkesutövare 
och utbildare inom friskvårdsektorn.


§ 3 Medlemskap 
Ordinarie medlemskap är öppet för yrkesgrupper samt skolor som utbildar i av förbundet 
godkända terapier. 


Det är styrelsen som beslutar om medlemskap för terapeuter efter prövning av rätt kunskapsnivå i 
anatomi, fysiologi, sjukdomslära eller andra för yrket specifika kriterier. Elevmedlemskap och 
hedersmedlemskap kan beviljas av styrelsen.


En medlem som mot betalning utför behandlingar, är yrkesverksam.


Ett medlemskap förpliktigar till att följa förbundets  etiska och hygieniska regler, god affärssed, 
tillika teckning av en behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. 


Kostnaden för medlemskap bestäms vid årsmötet och består  av en momsfri medlemsavgift som 
inte är avdragsgill. Storleken på en avdragsgill serviceavgift som är momsbelagd, fastställs av 
styrelsen.


Utbildande skola som uppfyller förbundets krav, kan efter prövning av ut-bildningens innehåll, 
affärsetik och lärarkompetens antas som medlem i förbundet. I skolavgiften ingår ett 
terapeutmedlemskap.


En medlem som inte uppfyller villkoren enligt ovan eller inte betalt fast-ställda avgifter, kan 
uteslutas liksom en medlem som på något sätt ska-dar förbundet. En medlem kan hänskjuta 
ifrågasatt  medelemskap till årsmötet för avgörande.


§4 Styrelse 
Styrelsen har till uppgift att handha förbundets angelägenheter i enlighet med dess stadgar och 
fattade beslut.


Styrelsen består av en ordförande som väljs av årsmötet  samt minst fem ledamöter och en  
suppleant.
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Ordföranden och ledamöter  väljs för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden utgår växelvis 
så att halva antalet mandat förnyas.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och andra specifika 
befattningshavare. Styrelsen kan adjungera till sig andra per-soner och arbetsgrupper. En etisk 
nämnd utses inom styrelsen vid be-hov.


Omröstningar och val sker öppet inom förbundet. Val kan ske genom sluten omröstning om detta 
begärs. Vid lika röstläge gäller den mening ordföranden företräder.


Styrelsen svarar för förbundets löpande verksamhet och räkenskaper. Den är beslutsmässig när 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. En ledamot kan rösta genom fullmakt i enskilda 
ärenden.


Styrelsemöten ska hållas vid minst fem tillfällen per arbetsår. Ett av dessa möten ska utgöras av 
ett fysiskt möte. Kallelse ska skickas ut av ordföranden två veckor i förväg.


§ 5 Firmateckning 
Förbundets firma tecknas av styrelsen gemensamt, samt av ordföranden och kassören var för sig.


§ 6 Årsmöte 
Förbundets räkenskapsår är kalenderår. Årsmöte äger rum under peri-oden februari/mars.


Tidpunkt av årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse kunggörs på hem-sidan minst två månader 
före årsmötet. Kallelsen ska även innehålla årsmötestablå och valberedningens förslag. 

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.


Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

• Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän

• Fastställande av röstlängd

• Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

• Fastställande av dagordningen

• Föredragning av styrelsens verksamhetberättelse inklusive ekonomisk redogörelse

• Föredragning av revisionsberättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Behandling av motioner 

• Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod

• Fastställande av medlemsavgift inför kommande år

• Val av ordförande och av övriga ledamöter och suppleant till styrelsen

• Val av valberedning


§7 Extra årsmöte 
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner det behövligt eller då minst 25 % av förbundets 
medlemmar  begär det. Kallelse skickas ut minst en månad i förväg. I kallelsen till extra årsmöte 
skall anges för vilket ända-mål mötet ska hållas och endast i förväg anmälda ärenden får behand-
las. 

Protokoll från extra årsmöte ska tillgängliggöras medlemmarna inom 30 dagar efter mötet.
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§ 8 Rösträtt 
Årsmötet är öppet för medlemmar och speciellt inbjudna, men endast ordinarie medlemmar som 
har betalt årsavgift, har rösträtt. All omröst-ning sker öppet, men val ska företas med slutna sedlar 
om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika rösteantal genom lottning. Medlem 
som ej kan närvara vid årsmötet, kan utöva sin rösträtt genom fullmakt till annan medlem med 
rösträtt, men högst en fullmakt per när-varande medlem.


§ 9 Revision 
Revision ska utföras av extern revisor som utses på ordinarie styrelse-möte. Revisionen ska 
utföras i enlighet med accepterade revisionsreg-ler. Revisorn ska utöver granskning av förbundets 
räkenskaper även granska administrationen av förbundets ekonomi och angelägenheter i övrigt.


§ 10 Stadgeändring och upplösning 
Beslut om ändring av stadgarna kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten. Förslag 
därom ska skickas till medlemmarna sam-tidigt med kallelse till årsmötet. För stadgeändring 
fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om en föreslagen änd-ring.


Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och fordrar minst två 
tredjedelars majoritet av närvarande och röstberättig-ade medlemmar. Det sista årsmötet ska 
också besluta hur föreningens tillgångar ska användas för att främja förbundets ändamål.


 Stadgarna fastställda 2021-03-17 i enlighet med beslut på föregående årsmöte 2020-02-29.
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