
 
 

Stadgar – Sektionen för Andning och Cirkulation 

Stadgar för Fysioterapeuterna sektionen för Andning och Cirkulation, antagna vid sektionens 
årsmöte 2017. Antagna av Förbundsstyrelsen 2017-04. 

Sektionens övergripande målsättning är att verka för och stimulera till fördjupning och 
spridning av såväl teoretisk som praktisk kunskap i fysioterapi inom sektionens områden. 

§1  Sektionen för andning och cirkulation är en sektion inom Fysioterapeuterna. 
 
§2 Sektionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att inom sektionens områden: 

 vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska 
verksamheten, 

 utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbyte mellan 
yrkesverksamma, 

 utveckla specialisering och yrkesgruppens legitimitet, 

 genomföra utbildnings-och utvecklingsinsatser, 

 samverka med andra yrkesgrupper, 

 samverka med Fysioterapeuterna genom fortlöpande och ömsesidigt 
informationsutbyte, 

 samverka med övriga sektioner inom Fysioterapeuterna. 
 
§3  Medlem i sektionen ska vara ansluten till Fysioterapeuterna. 
 
§4  Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse. 

För sin verksamhet erhåller sektionen årliga anslag från förbundet med belopp 
som fastställs av Förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av 
kongressen. Sektionens ekonomi granskas årligen av två utsedda revisorer och 
sektionen översänder årligen sin verksamhetsplan, budget, resultat- och 
balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Sektionens 
ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna sektionens firma samt har 
attesträtt.   

 
§5  Styrelsen som väljs av sektionens årsmöte, består av ordförande, sekreterare, 

kassör, fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelseledamot väljs 
på två år. Fyra ledamöter bör väljas ena året, och resterande ledamöter 
nästföljande. Vartannat år väljes ordförande, kassör, två ledamöter och 
suppleant. Vartannat år väljes sekreterare, två ledamöter och suppleant. 
Vid styrelsesammanträde förs protokoll. Styrelsen är beslutför då minst hälften 
av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag 
som får enkel majoritet. Vid lika röstetal avgöra ordförandes röst. 

  

§6  Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas under 
årets första kvartal. Kallelse skall sändas ut senast en månad före ordinarie 



 
 

årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller ¼ av 
sektionens medlemmar. Kallelse skall sändas ut senast tre veckor före extra 
årsmöte. 
För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet utom vid beslut om upplösning av 
sektionen, där 2/3 majoritet fordras. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, 
förutom vid val, där lotten skiljer. 

 
§7  Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden: 

 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse, 
resultat-och balansräkning avseende föregående verksamhetsperiod. 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Fastställande av verksamhetsplan och budget för året. 

 Val av styrelse. Styrelseledamot väljs för två år. Kongressår väljs även 
kongressombud och personlig suppleant. 

 Val av revisorer. 

 Val av valberedning. 

 Vid val av ordförande och kassör: fastställande av firmatecknare och 
attestberättigande för sektionen. 

 Dessutom behandlar årsmötet ärenden ankomna till styrelsen senast 14 
dagar före mötet samt ärenden angående stadgeändring. 

 
§8  Det åligger styrelsen att: 

 Verkställa årsmötets beslut. 

 Till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan, 
resultat- och balansräkning för den föregående verksamhetsperioden samt 
förslag till budget kommande verksamhetsår. 

 Årligen översända verksamhetsplan, budget, resultat-och balansräkning 
samt verksamhetsberättelse till Förbundet senast anslaget datum. 

 För godkännande underställa Förbundsstyrelsen förslag till stadgar och 
stadgeändring. 

 Följa kongressens och Förbundsstyrelsen beslut i fackliga frågor. 
 

§9  Sektionens verksamhetsår är kalenderår. 
 
§10  Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas på sätt sektionen dessförinnan 

bestämmer. Efter upplösning förvaltas tillgångarna av Fysioterapeuterna i 
enlighet med sektionens riktlinjer. 

 
 
 

 


