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Stadgar för Fysioterapeuternas Studentsektion 

Antagna av Fysioterapeuternas förbundsstyrelse 2020 

Fysioterapeuternas Studentsektion utgör en del av förbundets organisation. Studentsektionen tillvaratar 

medlemmarnas intressen genom att företräda dem i frågor som berör dem som studenter.  

1. Ändamål 

Fysioterapeuternas studentsektion är ett samordningsorgan för studenter som är anslutna till 

Fysioterapeuterna. Studentsektionens huvudsakliga uppgift är:  

• att vara ett forum för att skapa en yrkesidentitet och yrkesstolthet under studietiden, 

• att verka för en grundutbildning med hög kvalitet,  

• att verka för en ökad gemenskap mellan och inom utbildningsorterna, 

• att förbättra fysioterapeutstudenters studiesociala situation,   

• att verka för att fysioterapeutstudenter ansluter sig till Fysioterapeuterna, 

• att sträva efter att ha ett samarbete med andra utbildningar i Sverige, 

• att verka för samt iaktta ett etiskt förhållningsätt mellan studenter, till patienter, klienter och 

blivande fysioterapeutkollegor. 

2. Medlemskap 

Till medlem antas den som är studerande vid en fysioterapeututbildning i Sverige. Medlemsansökan 

ställs till Fysioterapeuterna. Ansluten studentmedlem till Fysioterapeuterna ansluts med automatik till 

Studentsektionen. Heltidsstuderande magister/mastersstudent inom fysioterapi som inte arbetar som 

leg. Fysioterapeut har rätt att under studietiden vara ansluten till Studentsektionen. 

3. Verksamhetsår och budget 

Studentsektionens verksamhetsår och budgetår följer Fysioterapeuternas budgetår. Fysioterapeuternas 

budgetår är ett kalenderår. 

4. Verksamhetsplan och budget 

Verksamhetsplan och budget för året presenteras av studentstyrelsen vid årsmötet för beslut.  

5. Årsmöte 

Årsmötet är Studentsektionens högst beslutande organ. Årsmöte hålls en gång per år och ska förläggas 

till första kvartalet. Den nyvalda styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.  

Kallelse till årsmöte ska utgå till studentsektionens medlemmar senast fyra veckor före årsmötet. 

Årsmöteshandlingar ska vara studentsektionens medlemmar tillhanda senast 14 dagar före årsmötets 

genomförande. 

Extra årsmöte sammankallas när styrelsen för Studentsektionen finner detta nödvändigt eller när 1/3 av 

medlemmarna så begär.  

Föredragningslistan till årsmötet ska bland annat uppta följande punkter: 
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1. Årsmötets öppnande 

2. Årsmötets behöriga utlysande 

3. Justering av röstlängd 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Val av mötesfunktionärer  

a. Mötesordförande  

b. Mötessekreterare  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 

7. Fastställande av resultat och balansräkning 

8. Revisionsberättelse 

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

11. Val av studentstyrelse inklusive val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för 

kommande verksamhetsår. 

12. Val av 8 kongressombud, ett per utbildningsort, samt val av suppleanter året före ordinarie 

kongressår. 

13. Övriga frågor 

14. Årsmötets avslutande 

Omröstning vid årsmötet sker öppet om sluten omröstning ej begärts. Vid omröstning gäller enkel 

majoritet. Vid lika röstetal i sakfrågor avgör ordförandes röst, vid personval avgör lotten.  

6. Valberedning 

Valberedning utgörs av avgående ordinarie styrelseledamöter från varje utbildning om årsmötet ej 

beslutar annorlunda.  

7. Styrelsen 

Studentsektionens styrelse väljs in vid årsmötet och är studentsektionens högst beslutande organ 

mellan årsmötena. Studentstyrelsens uppgift är: 

• att leda verksamheten under året i enlighet med organisationens stadga och vid årsmötet 

beslutad verksamhetsplan 

• att informera om Fysioterapeuterna och medlemsrekrytera studenter till Fysioterapeuterna, 

• att inspirera och informera om aktuella frågor som rör studentsektionens medlemmar, 

• att aktivt delta i förbundets kongress och föra studentmedlemmarnas talan,  

• att samarbeta med fysioterapeutförbund i andra länder som har en studentorganisation eller 

studentstyrelse, 

• att driva frågor som berör och påverkar medlemmarnas studiesociala situation.  

Styrelsen bör sammanträda sex gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträde ska utgå minst två 

veckor före styrelsemötet.  

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelseledamöter blivit behörigt kallade och om minst fyra av 

dessa är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och därutöver fem ledamöter. 

Studentstyrelsen utser inom sig övriga uppdrag vid konstituerande möte och ska även utse 

Fysioterapeuternas representanter till Saco studentråd. Varje utbildningsort bör vara representerad i 

styrelsen och en personlig suppleant utses från samma studieort som ordinarie ledamot. 
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Styrelsens mandatperiod är ett år. 

Inom styrelsen kan finnas arbetsutskott. 

Styrelsen kan utföra fyllnadsval löpande under året förutsatt att styrelsen är beslutsmässig.  

Studentsektionens ordförande är adjungerad till förbundsstyrelsens möten 

8. Ekonomi 

Studentsektionens ekonomi regleras enligt anslag från Fysioterapeuterna. 

Studentsektionen lämnar ett anslagsäskande innefattande budget och verksamhetsplan för varje 

verksamhetsår till ett senast angivet datum till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar beslut om 

anslagets storlek till Studentsektionen. Inom detta anslag disponerar sedan Studentsektionens styrelse 

fritt sina medel med undantag för arvodering av styrelseledamöter som ska godkännas av 

förbundsstyrelsen. 

Frågan om medlens disposition behandlas i samband med antagandet av verksamhetsplanen vid 

årsmötet. Avgående studentstyrelse ska inför kommande verksamhetsår föreslå en budget för optimal 

användning av medlen i enlighet med verksamhetsplanen. 

Bokföring, ekonomisk revision och administrativ service sköts av Fysioterapeuternas kansli. 

 

9. Stadgeändring 

Beslut om förslag till ändring i dessa stadgar ska fattas på ordinarie eller extra sammankallat årsmöte. 

Vid förslag till beslut ska i båda fallen minst 4/5 av de röstberättigade ombuden närvara. Beslut kräver 

2/3 majoritet. Fysioterapeuternas förbundsstyrelse godkänner stadgarna. 

10. Upplösning av Studentsektionen 

Beslut om upplösning av Studentsektionen ska fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett 

ordinarie. Vid beslut ska i båda fallen minst 4/5 av de röstberättigade ombuden närvara. För beslut om 

upplösning krävs 2/3 majoritet. Vid upplösning tillfaller disponibla medel Fysioterapeuterna. 


