
                       
SVENSK ORTOPEDISK GIPSTEKNIKER FÖRENING 

 

Namn och ändamål 

 

§ 1  Föreningens namn är Svensk Ortopedisk Gipstekniker Förening.  

 

§ 2 Ändamålet är att främja det gipstekniska yrket inom Sverige, 

genom att tillgodose medlemmar utbildningsmöjligheter i det 

praktiska och teoretiska av hög standard och senaste rön. 

 

 

Medlemskap 

 

§ 3 Var och en som arbetar inom sjukvård med gipstekniska uppgifter 

får bli medlem i föreningen. Ansökan om medlemskap skall göras 

skriftligt till föreningsstyrelsen. 

 

§ 4  En medlem kan uteslutas om medlemmen inte senast en månad efter förfallodagen 31 mars har 

erlagt avgiften till föreningen/registrerat sig på hemsidan. En utesluten medlem har inte rätt att få 

tillbaka den årliga avgiften. Medlemmen har inte heller rätt till någon del i föreningens tillgångar. 
   
 

Avgifter 

 

§ 5 Årsmötet skall besluta medlemsavgifter för det kommande året. 

Varje medlem skall också betala de extra avgifter som kan beslutas av ett föreningsmöte. En 

förseningsavgift på 50:- har föreningen rätt att utkräva. 

 

 

Styrelsen 

 

§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på fem 

ledamöter. Av dessa skall en vara ordförande och en kassör. 

Val av styrelse sker vid årsmötet. 

Därvid väljs ordförande och kassör särskilt. I övrigt fördelar styrelsen posterna inom sig. 

Ordförande väljs för två år i taget. De övriga fyra styrelseledamöterna väljs också för två år i taget. 

Därvid skall ledamöterna väljas växelvis så att valperioden för två av dem börjar ena året 

och för två av dem året därpå. 

Internationell sekreterare och suppleant väljs på två år i taget växelvis. 

 Personer med anknytning till företag inom branschen bör inte väljas in i styrelsen 

 men kan ha andra förtroendeuppdrag. 

 

 

§ 7  Styrelsen skall hålla sitt konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet. 

Därvid skall styrelsen inom sig utse föreningens firmatecknare och övriga poster. 

En ledamot skall ha hand om föreningens arkiv. 

 

§ 8 Ordföranden kallar styrelsen till sammanträde. Styrelsen är beslutsför om tre 

eller fyra ledamöter är närvarande. Vid beslut gäller den mening som flertalet 

enar sig om. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden får 

även övriga förtroendevalda kallas. 

 



§ 9  Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som tar upp namnen på de 

ledamöter och övriga förtroendevalda som är närvarande, de ärenden som har 

behandlats och styrelsens beslut i dessa ärenden. 

Protokollet skall justeras av ordföranden. 

 

 

Revisorer och räkenskapsår 

 

§ 10 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. 

Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, en extern revisor och en intern revisor.  

En intern revisor och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för två år i taget växelvis.  

 

§ 11 Styrelsen skall senast den 1 april lämna handlingar till revision till extern revisor. Styrelsen skall 

 senast den 1 juli lämna balans och resultaträkningar för räkenskapsåret, samt verksamhetsberättelse 

 till intern revisor. 

Intern revisor skall senast den 1 augusti  avge sin revisionsberättelse. 

I denna anges om revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

Föreningsmöten 

 

§ 12 Medlemmarnas rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på föreningsmötena. 

Vid dessa möten har varje medlem en röst. En medlem kan lämna 

fullmakt åt ett ombud att utöva rösträtten. Inget ombud får dock företräda 

mer än en medlem. Alla omröstningar sker öppet om inte någon begär sluten 

omröstning. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 

utslagsröst. 

 

§ 13  Årsmötet skall hållas i samband med höstseminariet. Kallelse skall ske senast en månad före mötet. 

Verksamhetsberättelsen samt balans- och resultaträkningarna för räkenskapsåret skall finnas 

tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Den som vill väcka förslag till årsmötet skall lämna in 

förslaget i skriftlig form (motion) senast 14 dagar före årsmötet.  

 

 

Följande ärende skall tas upp på årsmötet 

 

§ 14  1. Mötets öppnande, samt fråga om mötet har kallts enligt stadgarna. 

2. Fastställande av dagordningen. 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

4. Val av justeringsmän som också skall vara rösträknare. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Rapporter och förslag från styrelsen. 

9. Rapporter från förtroendevalda. 

10. Behandling av inlämnade motioner. 

11. Avgifter för kommande räkenskapsår. 

12. Ersättning till föreningens förtroendevalda. 

13. Val av styrelseledamöter, växelvis. 

14. Val av en revisor och en suppleant, växelvis. 

15. Val av tre ledamöter i valberedningen, växelvis. 

16. Val av internationell sekreterare och suppleant på två år, växelvis. 

17.Övriga ärenden. 

18. Mötets avslutning. 

 

 



§ 15  Extra möte skall utlysas om styrelsen eller minst en femtedel av 

medlemmarna begär detta. Revisorerna kan kräva ett extra möte om de vid 

granskning finner skäl till detta. Vid extra möte skall endast de frågor behandlas 

som har föranlett mötet. 

 

 

Stadgar 

 

§ 16  Stadgar kan ändras endast efter beslut på två på varandra följande möten, varav . 

ett skall vara årsmöte. 

 

 

Föreningens upplösning 

 

§ 17  Beslut om upplösning av föreningen samt om de tillgångar som återstår vid 

upplösningen kan fattas efter beslut av två på varande följande föreningsmöten, 

varav det ena skall vara årsmöte. 

 

 

 
Stadgar uppdaterade 2016 09 30 


