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STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ORTOPEDISK MANUELL TERAPI/ 

FYSIOTERAPEUTERNA 
Godkända vid sektionens årsmöte den 4 februari 2000 samt av FS april 2000. Ändring §9 vid 
sektionens årsmöte den 9 februari 2001. Mindre revidering och anpassning till LSRs nya organisation 
och normalstadgar för sektionerna vid sektionens årsmöte den 18 mars 2005, den 11 februari 2006 
samt den 3 februari 2007. Ändring av §8 godkändes vid sektionens årsmöte den 21 mars 2014. 
 
§1 Sektionens namn 
Sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är en sektion inom Fysioterapeuterna. Den engelska 
översättningen är: The Section for Orthopaedic Manipulative Therapy within The Swedish 
Association of Registered Physiotherapists. 
 
§2 Ändamål 
Sektionens huvudsakliga uppgifter är: 
Att främja och utveckla grund- fördjupnings- och vidareutbildning inom specialistområdet OMT i 
enlighet med IFOMTs standard, vidare att utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet 
Att tillvarata och främja medlemmarnas sociala intressen samt att skapa förutsättningar så att alla 
medlemmar, på samtliga kunskapsnivåer, skall få möjlighet till kvalificerad fortbildning inom 
OMT och dess randområden 
Att främja medlemmarnas intressen inom området OMT och utgöra ett nätverk inom yrkeskåren 
och stärka erfarenhetsutbytet genom samverkan med Fysioterapeuterna centralt och lokalt, övriga 
sektioner inom Fysioterapeuterna, högskolor, myndigheter och andra organisationer 
Att stödja och verka för Forsknings- och Utvecklingsarbete inom OMT 
Att verka för internationellt samarbete och ökade internationella kontakter inom OMT 
Att besvara remisser i frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet. 
 
§3 Medlemskap 
För medlemskap i sektionen krävs medlemskap i Fysioterapeuterna där medlemmarna är av 
Socialstyrelsen legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast eller studerande vid en av landets 
Fysioterapeut/Sjukgymnastprogram. Medlem som främjat sektionens intressen eller bidragit till 
utvecklingen av OMT i Sverige kan av årsmötet utses till hedersmedlem. Förslag härom skall vara 
sektionsstyrelsen tillhanda senast den 1 november. Samliga medlemmar i sektionen som har 
OMTexamen (OMT steg III eller annan motsvarande godkänd utbildning) är med automatik 
medlemmar av SOMT (Sällskapet för Ortopedisk Manuell Terapi). 
Kommunikation mellan sektionsstyrelsen och medlemmarna sker under verksamhetsåret löpande via 
Manualen, hemsidan www.OMTsweden.se samt via e-postutskick. 
 
§4 Organisation 
Sektionens verksamhet utövas genom: 
Årsmötet 
Sektionsstyrelsen 
AU för IFOMPT Sweden/SOMT 
AU för Manualen 
AU för Utbildning/Lärarrådet 
Sektionsstyrelsens övriga projektgrupper 
 
§5 Manualen 
Sektionen utger en periodisk tidskrift med 4 nummer per år. Manualen produceras i samarbete med 
läkarföreningen Svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM). AU för Manualen bör bestå av 
minst en representant från sektionsstyrelsen respektive SFOMs styrelse. Ytterligare personer i AU 
adjungeras ett år åt gången. Manualen är ett av de forum där sektionsstyrelsen kommunicerar med 
sektionens medlemmar. 
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§6 Ekonomi 
Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse. Sektionens verksamhet 
är uppdelad i en ideell del och i en momspliktig näringsverksamhet. Sektionen har från 
Fysioterapeuterna en delvis skild ekonomi. Sektionens utgifter i den ideella delen bestrids genom 
medlemsavgift som fastställs av Fysioterapeuternas kongress från och med år 2006. Medlemsavgiften 
för det antal medlemmar som valt OMT-sektionen förmedlas från Fystioterapeuterna till Sektionen 
enligt kongressbeslut. Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna sektionens firma. 
Sektionens räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår. För bokföring, bokslut, deklarationer och 
granskning av sektionsstyrelsens förvaltning och räkenskaper har sektionen en extern revisor. 
 
§7 Årsmötet 
Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Innan maj månads utgång skall ordinarie årsmöte 
hållas och verksamhetsberättelsen skickas till förbundskansliet. Vid årsmötet skall föregående års 
verksamhet och ekonomiska utfall redovisas. Innan årsmötet skall föredragningslista, 
verksamhetsberättelse, förslag till inkomst och utgiftsstat, valberedningens förslag samt övriga av 
sektionsstyrelsen väckta förslag eller anmälda ärenden med yttranden skickas ut till medlemmarna via 
e-post, vilket är det huvudsakliga sättet som sektionsstyrelsen kommunicerar med sektionens 
medlemmar. Extra årsmöte hålls när sektionsstyrelsen eller minst 25% av sektionens medlemmar så 
påfordrar. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall sändas ut senast en månad i förväg. 
 
Årsmötet skall behandla följande ärenden: 
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Val av två rösträknare samt två justeringsmän 
Justering av röstlängd 
Behandling av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse samt beslut i fråga 
om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
Fastställande av inkomst och utgiftsstater 
Val av ordförande samt övriga ledamöter till sektionsstyrelsen där samtliga ledamöter väljs på en 
mandatperiod av två år 
Val av valberedning med en sammankallande, samt minst två övriga personer, varav minst en med 
OMT-examen. 
Frågor rörande IFOMPT 
Därtill skall behandlas de övriga ärenden som tagits upp på föredragningslistan till årsmötet 
Väcks av sektionsstyrelsen vid ordinarie kongress förslag till ärende, som inte upptagits på 
föredragningslistan kan ärendet behandlas om minst fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna 
beslutar därom. Vid extra kongress kan endast ärenden som i förväg tagits upp på föredragningslistan 
behandlas. Vid årsmötet har varje personligen närvarande medlem en röst. Närvarande medlem äger 
rätt att via fullmakt företräda ytterligare tre medlemmar. Vid omröstning av frågor rörande IFOMPT 
har endast medlemmar med OMT-examen (OMT steg III eller annan motsvarande godkänd 
utbildning) rösträtt. Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Årsmötet beslutar med enkel 
majoritet, om inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom 
vid val där lotten skiljer. Val sker med sluten omröstning om antalet vid valet föreslagna överstiger 
antalet platser att besätta. 
 
§8 Sektionsstyrelsen 
Sektionsstyrelsen skall bestå av åtta (8) st ledamöter exklusive ordförande. 
Sektionsstyrelsen har den omedelbara ledningen av sektionens verksamhet och är mellan årsmötena 
sektionens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer ordförande, samt övriga åtta ledamöter. 
Ordförande och ytterligare tre ledamöter skall väljas för samma mandatperiod, de övriga 
fem ledamöterna med ett års förskjutning. Ordförande och kassör bör inte lämna styrelsen samtidigt. 
Styrelsen konstituerar sig själv och ansvaret för sektionens olika AU och arbetsgrupper fördelas av 
styrelsen. En ledamot i sektionsstyrelsen med OMT-examen skall vara ordförande för AU för 
IFOMPT Sweden. Sektionsstyrelsen är beslutsmässig när minst sex av åtta ledamöter är närvarande. 
Valbar till styrelsen är varje legitimerad sjukgymnast som är medlem i Fystioterapeuterna 
och i sektionen. 
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Minst två ledamöter i sektionsstyrelsen skall dock ha avlagt OMT-examen för att kunna 
leda arbetet i AU för IFOMPT Sweden samt AU för utbildning/Lärarrådet. Sektionsstyrelsen har 
mandat att löpande adjungera personer till arbetet i sektionens olika AU och projektgrupper. Ärenden 
som skall behandlas av sektionsstyrelsen skall vara sekreteraren tillhanda senast tre veckor innan 
styrelsemöte. Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som får enkel majoritet. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. I frågor rörande IFOMT är styrelsen 
beslutsmässig när ordföranden för AU för IFOMPT Sweden samt ytterligare två ledamöter är 
närvarande. Som AU för IFOMPT Swedens och tillika sektionsstyrelsens beslut gäller den mening 
som 
får enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ansvarig ledamot för AU för IFOMPT 
Sweden biträder. 
 
Det åligger sektionsstyrelsen: 
Att verkställa årsmötets beslut 
Att kalla till årsmöte 
Att förbereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet 
Att upprätta dagordning till årsmötet 
Att framlägga årsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till inkomst- och utgiftsstat 
Att handlägga alla ärenden som ej ankommer på årsmötet 
Att ansvara för sektionens ekonomi samt att utse firmatecknare 
Att utfärda detaljanvisningar till dessa stadgar 
 
§9 Protokoll 
Vid sammanträde i sektionsstyrelsen förs protokoll. Detta undertecknas av protokollföraren samt 
justeras av ordföranden jämte därtill utsedd justeringsman. Protokoll skall skickas ut till samtliga 
ledamöter i styrelsen för kännedom senast tre veckor efter möte. Vid möten i arbetsutskotten samt 
andra projektgrupper förs minnesanteckningar. Minnesanteckningar skall skickas ut för kännedom till 
samtliga ledamöter i sektionsstyrelsen i samband med kallelse till sektionsstyrelsemöte. 
 
§10 Åliggande mot Fysioterapeuterna 
Det åligger sektionsstyrelsen: 
Att för godkännande underställa förbundsstyrelsen (FS) förslag till stadgar och stadgeändringar 
Att följa Kongressens och FS beslut. 
 
§11 Stadgeändring 
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte. För ändring fordras att minst två 
tredjedelar av närvarande medlemmar är ense om beslutet. 
 
§12 Upplösning av sektionen 
Sektionen kan inte upplösas med mindre än att fem sjättedelar av sektionens medlemmar biträtt förslag 
därom vid allmän omröstning. Fastställelse av upplösning skall ske vid årsmötet. I händelse av 
sektionens upplösning skall behållna tillgångar disponeras på ett sätt som årsmötet beslutar. 


