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Stadgar för Svenska Vård 
 
 
§ 1   Uppgift och ändamål 
 
Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för verksamheter inom vård, 
behandling, omsorg och rehabilitering. 

Svenska Vård ska bl.a: 

- verka för att aktörerna inom branschen arbetar för sina vård- och omsorgstagares bästa och 
har hög kompetens, kvalitet och säkerhet.  

-  vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling 

- arbeta för en mångfald av aktörer 

- verka för konkurrensneutrala villkor 

- arbeta för att all vård, behandling och omsorg granskas av en oberoende part 

- arbeta för att större resurser satsas på forskning och utveckling inom branschen 

- bevaka och tillvarata de enskilda aktörernas intressen i samhället 

- verka för god kontakt och samarbete med myndigheter, politiker och media 

- verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de enskilda medlemmarna 

- ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet 

- arbeta efter goda etiska värderingar, se separat policydokument 

 
 

§ 2   Förbundets säte 
 
Förbundet har sitt säte i Stockholm. 
 
 
§ 3 Förbundets organisationsform 

 
Förbundet är en ideell förening. Högsta beslutande organ är förbundsstämman, se § 6. Styrelsen är 
verkställande organ. 
 
 
§ 4   Medlemskap 

 
Medlemskap i förbundet kan sökas av juridiska personer som bedriver verksamhet inom vård, 
omsorg, rehabilitering, behandling och övriga relaterade områden. Vilka branschområden som ska 
finnas i förbundet beslutas av styrelsen. Enskilda medlemskap godkänns av styrelsen.  
 
Medlemskap kan efter prövning beviljas av Svenska Vårds styrelse. Ansökan ska vara skriftlig och 
sökanden ska skriftligen godkänna förbundets stadgar. Sökanden förbinder sig att följa Svenska Vårds 
värdegrund. 
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Svenska Vård organiserar inte offentligt drivna eller ägda verksamheter. 
 
Personer, företag och organisationer kan vara stödjande medlemmar till Svenska Vård, förutsatt att 
de inte bedriver verksamhet inom de branschområden som förbundet är verksamt i. Ansökan sker på 
samma sätt som för medlem.  

 
 

§ 5   Räkenskapsår 
 

Förbundets räkenskapsår är kalenderår. 
 
 
§ 6   Förbundsstämma 

 
Förbundsstämma hålls en gång årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast vid 
utgången av maj månad. 
 
Styrelsen ska minst två månader före förbundsstämman skicka skriftlig kallelse med 
föredragningslista. 
 
Motioner till ordinarie förbundsstämma ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före 
förbundsstämman. 
 
Styrelsens egna förslag, styrelsens förslag till utlåtande över motionerna och styrelsens förslag till 
verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning och budget sänds till samtliga medlemmar, 
senast två veckor före förbundsstämman. 
   
Vid förbundsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Öppnande.  
2. Fastställelse av röstlängd för mötet. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare som jämte 

ordföranden justerar protokollet. 
6. Föredragning av föregående förbundsstämma och eventuellt extra förbundsstämmas 

protokoll. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel samt fastställande av balansräkning. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och kassaförvaltare. 
11. Presentation av årets budget.  
12. Fastställande av avgifter för nästkommande år. 
13. Fastställande av arvoden till styrelse, förbundsordförande samt valberedning. 
14. Beslut om arvode till revisorer. 
15. Fastställande av Svenska Vårds värdegrundsdokument. 
16. Val av ordförande för förbundet. 
17. Val av styrelse och ersättare. 
18. Val av två revisorer samt en revisorsersättare. 
19. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande, under ett år. 
20. Framställningar från styrelsen. 
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21. Motioner från medlemmar. 
22. Övriga ärenden. 

 
Extra förbundsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller det för uppgivet ändamål påkallas 
av minst en tiondel av medlemmarna eller av förbundets revisorer. Där skall endast förekomma 
ärenden som föranlett förbundsstämmans sammankallande. Kallelse till extra förbundsstämma sker 
som vid ordinarie förbundsstämma, styrelsen kan dock i brådskande fall sammankalla utan att 
iakttagande av vad i första stycket stadgas om tidsfrist. 
 
 
§ 7   Rösträtt vid förbundsstämma 

  
Vid förbundsstämman har varje medlem en röst. Medlem kan utöva sin rösträtt genom 
befullmäktigat ombud, som ska vara medlem i förbundet. Dock får ombud inte utöva rösträtt för mer 
än en medlem utöver egen verksamhet. Stödjande medlem har inte rösträtt vid förbundsstämman. 
 
Alla ärenden ska avgöras genom öppen omröstning. Dock ska sluten omröstning tillämpas då sådan 
votering begärts av röstberättigad medlem. Som förbundsstämmans beslut gäller den mening som 
fått högst röstetal. Vid lika röstetal skiljer lotten i fråga om val och i övriga frågor har ordföranden 
utslagsröst. 
 
 
§ 8   Styrelse 

 
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter samt två ersättare. Vid förbundsstämman väljs 
ordförande för ett år. Övriga ledamöter väljs på ett eller två år.  Styrelsen bör ha en sådan 
sammansättning att jämställdhet uppnås.  
 
Styrelseledamot och ordförande ska vara verksam i företag som Svenska Vård representerar, som 
beskrivs i § 4 Medlemskap. Vid förbundets första ordinarie förbundsstämma väljs hälften av övriga 
ledamöter på ett år.  
 
Styrelsen ska vid sitt första möte efter förbundsstämman konstituera sig med sekreterare och kassör. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsrösten. 
 
Vid förfall av ledamot inträder ersättare enligt av förbundsstämman fastställd turordning. 
 
 
§ 9   Styrelsens uppgifter 

 
Styrelsen svarar för och utövar ledningen av förbundet. Styrelsen delegerar arbetsuppgifter till 
anställda tjänstemän i förbundet. Styrelsen kan utse arbetsutskott. 
 
Styrelsen ska mellan förbundsstämmorna informera medlemmarna angående förbundets 
verksamhet. 
Styrelsen svarar för att förbundets medelsförvaltning sker på ett godtagbart sätt och att bokföringen 
sker i enligt med god redovisningssed. Till förbundsstämman ska styrelsen utarbeta berättelse över 
förbundets verksamhet under närmast föregående kalenderår. Vid styrelsens sammanträden ska 
föras protokoll, vilka justeras av ordförande eller dennes ställföreträdare samt den ledamot styrelsen 
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utser. Styrelsen beslutar om anslutning till organisationer som har intressegemenskap med Svenska 
Vård. 
 
 
§ 10   Ordförande 

 
Ordföranden ser till att styrelsesammanträden hålls då så erfordras, dock minst fyra gånger per år. 
Framställer styrelseledamot begäran om sammankallande av styrelsen, ska dennes begäran bifallas 
om ytterligare två ledamöter finner framställningen befogad. 

 
 
§   11 Firma och firmatecknare 

 
Förbundets firma är Svenska Vård.  Styrelsen beslutar vilka som ska teckna firma. 
 
 
§   12 Revision 

 
Förbundets förvaltning och räkenskaper ska granskas av valda revisorer, varav en godkänd, vilka 
årligen utses av årsmötet.  Revisorerna ska vid årsmötet avge revisionsberättelse och förslag rörande 
fastställande av balansräkning.  
 
 
§   13 Avgifter 

 
Medlem är skyldig att betala medlemsavgift och serviceavgift till förbundet. Avgifterna fastställs av 
förbundsstämman på förslag av styrelsen. Styrelsen ges rätt att under en begränsad tid, maximalt 6 
månader, erbjuda reducerad avgift för nya medlemmar. Underlag för serviceavgift ska vara 
förbundet tillhanda senast 15 februari varje år. Om så inte skett höjs underlaget med 20 %, baserat 
på föregående års underlag, alternativt har styrelsen rätt att fastställa årslönesumma med ledning av 
vad som är känt angående omfattningen av medlemmens rörelse. Medlem som ej betalt debiterad 
avgift inom föreskriven tid, får inte utöva rösträtt vid förbundets förbundsstämmor. Stödjande 
medlem betalar medlemsavgift och 10 % av minimiavgiften. Medlem som bedriver verksamhet, har 
inte rätt att vara stödjande medlem. I det stödjande medlemskapet ingår medlemsbrev och andra 
utskick, medlemspris avseende deltagande i konferenser etc. men ingen rösträtt vid förbundets 
förbundsstämma. 
 
 
§   14 Hedersmedlem 

 
Förbundsstämman har rätt att till hedersordförande eller hedersmedlem utse tidigare medlem eller 
sådan person som genom särskilda insatser främjat förbundets verksamhet. 
 
 
§   15 Nätverk 

 
Då så är lämpligt kan nätverk inom förbundet bildas med förbundets namn och efter godkännande av 
styrelsen, med tillägg av identitetsnamn. Nätverket är skyldigt att informera och upplysa styrelsen 
om sin verksamhet. Nätverk får inte motverka förbundets mål och inriktning. 
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§   16 Uppsägning av medlemskap 

 
Utträde ur förbundet sker när anmälan skriftligen skett till styrelsen. Uppsägningstiden är 6 (sex) 

månader.  

 
 
§   17 Uteslutning 

 
Medlem kan uteslutas efter styrelsebeslut 

a) om fastställda avgifter inte betalas inom föreskriven tid, i vilket fall ärendet kan komma att 
lämnas till inkasso 

b) om man inte följer de lagar och förordningar som gäller för att driva verksamheten 
c) om medlem motarbetar förbundets intressen 
d) om medlem ej följer Svenska Vårds aktuella värdegrund. 

 
Utesluten medlem förlorar omgående rättigheten att delta i överläggningar och beslut om 
förbundets angelägenheter. Avgifter återbetalas ej. 
 
 
§   18 Ändring av stadgar 

 
För ändring av stadgar fordras att beslutet fattas på ordinarie förbundsstämma och biträds av minst 
tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. 
 
 
§   19 Upplösning 

 
För upplösning av förbundet fordras att beslutet fattas av minst två tredjedelar av närvarande 
medlemmar vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav ett ska vara ordinarie 
förbundsstämma. 
 
Upplöses förbundet ska dess tillgångar övergå i nytt förbund eller som förbundsstämman beslutar. 
 
 
Antagna på konstituerande föreningsmöte 091106 
Reviderade på förbundsstämman 110506 
Reviderade på förbundsstämman 120426 
Reviderade på förbundsstämman 130418 
Reviderade på förbundsstämman 150420 
Reviderade på förbundsstämman 170516 
 
 


