
 

SBF:s förbundsstadga antagen 2015 1 

      
      
 

 
 

STADGAR för 
SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET 

(SBF) 
bildat år 1886 

 

 

 

Stadgar antagna vid Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet i Gävle den 6 augusti 1904 
och omarbetade 1910. 1910 års stadgar reviderades fullständigt 1947. Vissa paragrafer 
har sedan ändrats eller uteslutits och tillägg har gjorts enligt ombudsmötets beslut åren 
1957, 1965, 1973, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1991, 1993,1996, 1997, 1999, 2001, 
2007, 2009, 2013 och 2015. 
 

§ 1 ÄNDAMÅL 
 
Mom.1. 
SBF är en partipolitisk obunden organisation för legitimerade barnmorskor och för 
barnmorskestuderande.  
 
Ändamålet med SBFs verksamhet är att: 

 främja barnmorskans professionella utveckling 

 verka för forskning och utveckling inom barnmorskans verksamhetsområde   

 verka för att barnmorskans yrkesutövning vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet  

 verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av 
barnmorskeyrket främjas 

 verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans 
verksamhetsområden 

 verka för samarbete med andra, barnmorskan närstående, organisationer  

 verka för sexuell och reproduktiv hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv  

 ta initiativ till och medverka i hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens  
framåtskridande för kvinnors och barns hälsa 

 

Mom.2. 
All verksamhet vilar på en humanistisk grundsyn och bedrivs utan åtskillnad av 
nationalitet, hudfärg, språk, trosbekännelse, ålder, kön, sexuell läggning, politisk 
åskådning eller social ställning. 

Mom.3. 
SBF skall vara anslutet till Nordiskt Jordemoderförbund (NJF),) European Midwives 
Association (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM). 
  

§ 2 ORGANISATION 
SBFs verksamhet utövas genom 

. 

 Förbundsstämman 

 Ordförandekonferensen 
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 Styrelsen 

 Lokalföreningarna 

 Tidskriften Jordemodern 

 Vetenskapliga rådet 

 Etiska rådet  

 Internationella rådet 

 Utbildningsrådet 

 Tidskriften Sexual and Reproductive Health Care  

 Nätverk och arbetsgrupper 
 

§ 3 MEDLEMSKAP  
  
Mom.1.  
Rätt till medlemskap i SBF har den som 

 är barnmorska med svensk legitimation eller studerande som genomgår utbildning för 
att  erhålla sådan 

 i annat nordiskt land erhållit godkänd barnmorskelegitimation 

 är barnmorska och genomgår kompletterande utbildning för att erhålla svensk      
legitimation. 

 Barnmorska utbildad i annat EU-lan 

Mom.2. 
Medlemsformerna är: 

 medlem 

 pensionärsmedlem 

 studerandemedlem 
 

Mom.4. 
Medlem, och pensionärs- och studerandemedlem, erlägger den medlemsavgift som  
förbundsstämman beslutat. 
. 

Mom. 5. 
Till hedersledamot kan förbundsstämman på förslag av SBF:s styrelse invälja personer 
som genom personlig insats har främjat förbundets strävanden 
 

§ 4 UTTRÄDE  
Medlem som vill utträda ur SBF meddelar detta till förbundets kansli. 
 

§ 5 FÖRBUNDSSTÄMMAN  
Mom.1. 
SBFs högsta beslutande organ är förbundsstämman. 
  

Mom.2. 
Ordinarie förbundsstämma hålls vart annat år före novembers månads utgång vid 
tidpunkt och ort som styrelsen beslutar efter att kallelse har utgått minst sex veckor 
därinnan. Med kallelsen ska föredragningslistan samt erforderliga handlingar bifogas. 
Fråga som ej intagits i kallelsen får ej upptagas till behandling med mindre än två 
tredjedelar av antalet vid förbundsstämman närvarande valda ombud uttalar sig härför. 
  

Mom.3. 
Extra förbundsstämma ska hållas när styrelsen så finner påkallat eller när minst hälften 
av lokalföreningarna har hemställt därom. 
Extra förbundsstämma får endast behandla ärenden för vilka den sammankallats. 



 

SBF:s förbundsstadga antagen 2015 3 

Mom.4. 
Förbundsstämman består av SBFs styrelse samt av två ombud från varje lokalförening 
som utgör dess ordförande samt en styrelseledamot. 

Mom.5. 
Ombud och styrelsen har rösträtt. 
I beslut om ansvarsfrihet och i valet av revisorer och revisorssuppleanter får inte någon 
medlem av styrelsen delta.  

Mom.6. 
Ombudens resekostnader samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamenten 
bestrids av SBF. 

§ 6 FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Vid ordinarie förbundsstämma ska följande frågor förekomma: 

 Val av presidium för mötet 

 Val av två personer att jämte ordförande justera förbundsstämmans protokoll 

 Val av rösträknare 

 Styrelse- och revisionsberättelse 

 Ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsens förslag 

 Motioner 

 Fastställande av verksamhetsplan 

 Fastställande av medlemsavgift 

 Fastställande av budget för verksamhetsåren 

 Val av ordförande 

 Val av övriga styrelseledamöter 

 Val av revisor och revisorssuppleant 

 Val av valberedning 
 

§ 7 MOTIONER  
  
Mom.1.  
Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma 
 

Mom.2. 
Enskild medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med yttrande skall 
vidarebefordra den till SBFs styrelse 
 

 

Mom.3. 
Motion ska vara SBFs styrelse tillhanda 10 veckor före förbundsstämman. 
 

Mom.4. 
Motion som i stadgeenlig tid inkommit till styrelsen ska med styrelsens yttrande föras till 
förbundsstämman för behandling och beslut. 
  

 
§ 8 BESLUT  
  
Mom.1. 
Omröstning vid förbundsstämman avgörs med undantag för stadgeändring med enkel 
majoritet 
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Mom.2. 
Röstning sker öppet, eller om någon så begär sker sluten omröstning.  
 

Mom.3. 
Utfaller röstetal lika, avgör mötesordförande sakfrågan, medan lotten avgör valet. 
 

§ 9 STYRELSEN  
Mom.1.  
Styrelsen är SBFs verkställande och högsta beslutande organ mellan 
förbundsstämmorna. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 
 

Mom.2. 
Styrelsen består av ordförande samt ytterligare åtta ledamöter.  
 

Mom.3. 
Ordförande och styrelsens övriga ledamöter väljs på en tid av fyra år. 
Val av ordförande och tre ledamöter förrättas varannan förbundsstämma, val av övriga 
fyra ledamöter förbundsstämman däremellan.  

§ 10  
Mom.1. 
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per år. Extra sammanträde sker när 
ordförande finner skäl därtill eller när minst två ledamöter anhåller därom. 
I kallelse till sammanträde anges de ärenden som i huvudsak ska behandlas. 
 

Mom.2. 
Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter blivit kallade och minst fem av dessa är 
närvarande och om beslutet ense. 
Omröstning görs med enkel majoritet och vid lika röstetal avgör mötesordförande 
sakfrågan. 

Mom.3. 
Protokoll skall föras på styrelsesammanträdena och justeras av mötesordförande jämte 
vid sammanträdet utsedd ledamot. 

§ 11 ÅLIGGANDEN 
 
Styrelsen åligger att: 

 ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med SBFs stadgar och ändamål 

 verkställa av förbundsstämman fattade beslut 

 ansvara för SBFs ekonomi och räkenskaper över de medel SBF förfogar över enligt 
god redovisningssed. SBFs räkenskaper avslutas den 31 december och ska senast maj 
månad överlämnas till av förbundsstämman valda revisorn (revisorerna)  

 förvalta SBFs tillgångar på ett betryggande sätt 

 uppbära medlemsavgifter och redovisa till lokalföreningar dess andel av 
medlemsavgiften 

 till varje förbundsstämma avge en verksamhetsberättelse för respektive föregående 
år. Berättelsen ska innehålla resultaträkning samt in- och utgående balansräkning. 

 kalla till ordinarie förbundsstämma minst sex veckor innan det ska hållas.  

 Till kallelsen bifogas föredragningslistan 
verksamhetsberättelserna, verksamhetsplan samt förslag till budget för de kommande två 
åren 

 ansvara för kansliet, anställa och entlediga personal samt fastställa löne- och 
anställningsvillkor  

 i förekommande fall utse ledamöter av kommittéer och representanter för SBF 

 utse SBFs representant i ICM:s Council, EMA och NJF.  
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 inom sig utse vice ordförande och annan 
ledamot, vilken jämte ordförande och vice ordförande utgör arbetsutskott 

 mellanliggande år då ej ordinarie förbundsstämma infaller, vid tid som styrelsen 
beslutar kalla ordförande i lokalföreningar/sällskap till rådgivande konferens. Kallelse 
till rådgivande konferens för ordföranden skall ske minst sex veckor innan. 

§ 12 ARBETSUTSKOTTET  
  
Arbetsutskottet åligger att mellan styrelsens sammanträden handlägga löpande ärenden, 
förbereda styrelsemöten samt på styrelsens delegation: 
- utse ledamöter till olika typer av arbetsgrupper etc. 
- fatta ekonomiska beslut inom de ramar styrelsen beslutat . 
Arbetsutskottets möten ska protokollföras. 

§ 13 VALBEREDNING  
  
Mom.1.  
Valberedningen, som utses av förbundsstämman har att förbereda kommande val. 

Mom.2.  
Valberedningens sammansättning, åligganden och befogenheter anges närmare i 
riktlinjer fastlagda av förbundsstämman. 
Riktlinjer Bilaga 1 

§ 14 TECKNANDE AV FIRMA  
  
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna SBFs firma. 

§ 15 RÄKENSKAPER OCH REVISION  
  
Mom.1.  
Styrelsens förvaltning av förbundets verksamhet granskas av revisorerna. Revisorer som 
väljs av förbundsstämman skall biträdas av auktoriserad revisor.  

Mom.2.  
Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden 
som med hänsyn till arten och omfånget, av SBFs verksamhet fordras för uppdragets 
fullgörande. 

Mom.3.  
Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska SBFs verksamhet 
jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade beslut 
inte strider mot SBFs stadgar eller mot förbundsstämmans beslut. 
Revisorer skall iaktta god revisionssed.  

Mom.4.  
Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning revisorn 
finner erforderlig. Revisor har rätt att ta del av redovisningshandlingar, protokoll och 
övriga handlingar som rör SBFs verksamhet och förvaltning. 

Mom.5.  
Revisor skall för varje kalenderår avge revisionsberättelse. 
Den skall innehålla; 
dels uttalande angående granskning av verksamheten 
dels uttalande angående fastställande av balans- och resultaträkning 
dels uttalande angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Mom.6.  
Revisor har rätt att med yttrande och förslagsrätt närvara vid förbundsstämman. Om det 
med hänsyn till ärendena kan anses vara påkallat bör revisor närvara. 

§ 16 TIDSKRIFT  
  
SBF utger tidskriften Jordemodern. Ansvarig utgivare utses inom styrelsen, chefredaktör 
och redaktion utses av styrelsen.  
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§ 17 STADGEÄNDRING  
  
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av förbundsstämma. För en sådan 
ändring erfordras minst två tredjedelar av avgivna röster. Förslaget till stadgeändring må 
ej antagas om icke frågan härom varit angiven i kallelsen till mötet. Beslutad ändring i 
stadgarna träder omedelbart i kraft därest förbundsstämman ej annorlunda beslutar.
  

§ 18 UPPLÖSNING AV SBF  
  
Mom.1.  
Beslut om upplösning av förbundet fattas vid två på varandra följande förbundsstämmor, 
varav ett skall vara ordinarie. Minst fyra månader skall skilja förbundsstämmorna åt och 
den senare skall fatta beslut med minst 41 röster. 

Mom.2.  
Förbundsstämman skall fatta beslut om vad som skall ske med förbundets tillgångar. 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


