
 

 

 

 

 

Stadgar 

 

 
Föreningen Sveriges 
Företagshälsor 
 

Fastställda vid ordinarie föreningsmöte den 22 maj 2012 och extra föreningsmöte  
den 18 oktober 2012. 

 

 

 

 



§ 1     FIRMA OCH SÄTE 

Föreningens namn är Föreningen Sveriges Företagshälsor (tidigare Föreningen Svensk 
Företagshälsovård). 

Föreningen är en ideell förening med säte i Stockholm. 

 

§ 2     ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar tillvarata och främja sina 
medlemmars gemensamma intressen. För att uppfylla ändamålet åligger det föreningen: 

att företräda företagshälsovårdsbranschen,  

att tillhandahålla medlemmarna aktuell information inom företagshälsovårdsbranschen, 
samt 

att verka för utveckling av företagshälsovårdsbranschen, exempelvis att genom information 
till allmänhet, företag och myndigheter verka för vidgad kännedom om 
företagshälsovårdsbranschen och dess betydelse. 

 

§ 3     MEDLEMSKAP 

Medlem i föreningen kan vara: 

företagshälsovårdsenhet som är certifierad av oberoende part enligt en vedertagen 
kvalitetsstandard (ISO 9001:2008 eller motsvarande) och med beaktande av ”Krav på 
ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård”. 

företagshälsovårdsenhet som kan visa att man uppfyller ”Krav på ledningssystem för 
kvalitet inom svensk företagshälsovård” utan krav på certifiering av oberoende part  

Föreningens årsmöte eller extra föreningsstämma kan vid behov förtydliga kriterierna för 
medlemskap. 

Härutöver kan medlem erbjudas ett auktoriserat medlemskap. Villkoren för det 
auktoriserade medlemskapet fastställs av årsmötet eller extra föreningsstämma.  

 

§ 4     INTRÄDE 

Medlemskap beviljas efter prövning i enlighet med reglerna för medlemskap i (3 §) samt av 
styrelsen fastställda föreskrifter rörande medlemskap.  

En medlem är skyldig att följa föreningens stadgar.  

 



§ 5     UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 

Medlem som icke lojalt iakttar föreningens stadgar, föreskrifter, bindande föreningsbeslut 
eller på annat sätt motverkar föreningen syften kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.  

Upphörande av medlemskap på grund av att medlem inte betalat den obligatoriska avgiften 
till föreningen kräver inte beslut på årsmöte. Medlemskapet upphör vid närmast 
efterföljande hel- eller halvårsskifte.  

Medlem som önskar utträda ur föreningen på egen begäran ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast den 30 september året innan utträde ska ske för att inte annars 
medlemskapet ska fortlöpa nästkommande kalenderår.  

Medlems giltiga uppsägning av medlemskap gäller från och med efterföljande årsskifte.   

 

§ 6     AVGIFTER 

Medlem ska till föreningen erlägga avgift som årligen fastställs vid årsmötet. 

 

§ 7     STYRELSE 

Föreningens styrelse ska förutom ordförande bestå av minst sex och högst tolv ledamöter 
samt högst fem suppleanter. 

 

§ 8     STYRELSENS SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, den verkställande direktören eller av 
minst tre styrelseledamöter. 

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna utöver ordförande är närvarande. 

 

§ 9     STYRELSENS MANDATTID 

Styrelsens ordförande väljs för ett år. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs för högst två år. 

 

 

 



§ 10     STYRELSENS BESLUT 

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid 
lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. 

 

§ 11     STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen:  

 förvaltar all föreningens egendom, 

 fattar beslut angående firmateckning (och utser firmatecknare), 

 låter föra räkenskaper över inkomster och utgifter, 

 framlägger för ordinarie föreningsmöte förslag till budget för nästkommande 
kalenderår,  

 handlägger i övrigt alla föreningens angelägenheter, samt  

 beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden som ej annorlunda bestämts. 
 

§ 12     ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. 

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen 
bestämmer.  

Extra årsmöte kan hållas efter beslut i styrelsen eller om minst en tredjedel av föreningens 
medlemmar så begär.  

Styrelsen är sammankallande till årsmöte. Föreningens medlemmar ska få ta del av de 
ärenden som ska tas upp på mötet minst en vecka innan mötet ska hållas.   

 

§ 13     BESLUT  

Föreningens årsmöte är beslutsför om det behörigen sammankallats senast 30 dagar före 
årsmötet.  

Årsmötet beslutar med enkel majoritet.  Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid 
lika röstetal vid val avgörs valet genom lottning. 

Ändringar i föreningens stadgar kräver beslut därom på två efter varandra följande 
föreningsmöten med minst två veckors mellanrum, varav minst ett möte ska vara ordinarie 
årsmöte. 

 

 



§ 14     ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE 

Ordinarie årsmöte behandlar och beslutar i följande ärenden: 

 Årsmötets öppnande 

 Val av ordförande för mötet 

 Val av sekreterare för mötet 

 Val av två protokolljusterare 

 Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat 

 Fastställande av röstlängd 

 Verksamhetsrapport från styrelsen inklusive verksamheter där föreningen har 
ägarintressen 

 Framläggande av årsredovisningshandlingar 

 Framläggande av revisionsberättelse 

 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.  

 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer 

 Styrelsens förslag till årsavgifter 

 Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

 Val av ordförande i styrelsen 

 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 Val av en eller två revisorer och en revisorsuppleant när så erfordras 

 Val av regionala ordföranden 

 Val av representanter till bolagsstämmor där föreningen har ägarintressen 

 Val av valberedning 

 Övriga anmälda ärenden 

 Årsmötets avslutande 

Ärenden som medlem önskar behandla på ordinarie årsmöte ska vara föreningen tillhanda 
senast den 31 mars samma år. 

 

§ 15     RÖSTNING 

Varje medlem har en röst  

Medlem ska till föreningen senast dagen före årsmötet, eller extra årsmötet, tillkännage den 
eller de personer som ska företräda medlemmen. Samma person kan inte företräda fler än 
en medlem.  

 

 



§ 16     VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Styrelsen utser en verkställande direktör som ska leda föreningens löpande verksamhet i 
enlighet med styrelsens anvisningar. 

Utan särskild fullmakt får den verkställande direktören själv, eller genom befullmäktigat 
ombud, på föreningens vägnar föra dess talan.  

 

Den verkställande direktören får utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärd som med 
hänsyn till föreningens verksamhet är av stor betydelse eller osedvanlig beskaffenhet, om 
styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I 
sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

 

§ 17     RÄKENSKAPER OCH REVISION 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en eller två revisorer 
som – jämte en suppleant – utses årligen vid ordinarie årsmöte för nästkommande 
kalenderår. 

 

§ 18     FÖRENINGENS UPPLÖSNING 

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske vid ordinarie årsmöte och där beslutet 
biträtts av minst två tredjedelar av de angivna rösterna och detta avgivits av minst hälften 
av föreningens medlemmar. 

Vid upplösning ska föreningens behållna förmögenhet fördelas på kvarvarande 
medlemmar.  

 

§ 19     TVIST 

Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan föreningen och 
dess medlemmar ska hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt gällande lag om 
skiljeförfarande. 

 

INFÖRANDEBESTÄMMELSER  

 Dessa stadgar har antagits den 18 oktober 2012. 

 Bestämmelserna om medlemskap i § 3 och § 4tillämpas inte på den som erhållit 
medlemskap före den 18 oktober 2012.  


