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Normalstadgar för medlemsföreningar 

Antagna av förbundsstyrelsen 2008. Reviderade av 2013 års extrakongress och 
förbundsstyrelsen 2021. 

 

1. Namn och organisation 

Föreningens namn är ”Xxx i Region xxx”. Föreningen ingår organisatoriskt i Distrikt 
xxx och är därmed underställd distriktsstyrelsen. 

2. Ändamål 

Föreningens ändamål är att företräda fysioterapeuter inom ”Xxx i Region xxx” såväl i 
fackliga frågor som i professionsfrågor. 

3. Medlemskap 

Medlem i föreningen är fysioterapeuter anslutna till Fysioterapeuterna som arbetar inom 
”Xxx”. 

4. Årsmöte 

Årsmöte ska hållas varje kalenderår senast 28 februari. Vid årsmötet utses 
mötesfunktionärer för mötet (ordförande, sekreterare och justeringsperson). Årsmötet 
beslutar om föreningen ska ha en traditionell styrelse, vilket är nödvändigt om 
föreningen har en egen ekonomi, eller om verksamheten bedöms ha sådan liten 
omfattning att det är tillräckligt med ett kontaktombud som ansvarig.  

Vid lika röstetal vid omröstningar avgörs mötesordförandes röst. Om mötesordförande 
ej är medlem i förbundets bifalls huvudförslaget, utom vid personval där lotten skiljer. 

Vid årsmötet ska förekomma: 

• behandling av verksamhets- och revisionsberättelse samt frågan om 
ansvarsfrihet för kontaktombud eller styrelse 

• val av kontaktombud eller styrelse 



 

Sida 2/2 

 

• fastställande av förslag till revisor för verksamhet och, i förekommande fall, 
ekonomi samt eventuell ersättare (beslutas av distriktsstyrelsen) 

• fastställande av förslag till firmatecknare och attestberättigade för förening med 
egen ekonomi (beslutas av distriktsstyrelsen) 

• val av valberedning. 

 

Kallelse med verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse ska vara samtliga 
medlemmar tillhanda senast 14 dagar före mötet. Valberedningens förslag presenteras 
senast i samband med årsmötets öppnande. Valbar till uppdrag inom föreningen är varje 
medlem i föreningen. 

5. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

6. Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan påkallas av kontaktombud eller styrelse eller om minst hälften av 
medlemmarna så begär. 

7. Upplösande av förening 

Föreningen kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet vid ordinarie eller 
extra årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller då Fysioterapeuterna centralt. 
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