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Stadgar för Svenska Barnmorskeförbundet 

Stadgar antagna vid Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet i Gävle den 6 augusti 1904 och 

omarbetade 1910, 1947, 1957, 1965, 1973, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1991, 1993, 1996, 

1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2013, 2015 och 2018. 

§ 1 Organisation, rekryteringsområde och ändamål 

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden professionell sammanslutning av 

legitimerade barnmorskor och studerande till barnmorskor som är medlemmar i SRAT. 

Svenska Barnmorskeförbundet är anslutet till SRAT, ett förbund inom centralorganisationen 

Saco. 

SRAT är en organisation vars verksamhet bygger på värderingar som kännetecknar en 

rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna. 

 

Svenska Barnmorskeförbundet ska vara anslutet till Nordiskt Jordemoderförbund (NJF), 

European Midwives association (EMA) och International Confederation of Midwives (ICM). 

 

Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska 

och sociala intressen bland annat genom att 

• främja barnmorskans professionella utveckling 

• verka för forskning och utveckling inom barnmorskans kompetens- och 

verksamhetsområde 

• verka för att barnmorskeutbildningen bedrivs så att den professionella utvecklingen av 

barnmorskeyrket främjas 

• verka för att barnmorskornas etiska kod tillämpas 

• verka för nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom barnmorskans 

verksamhetsområden 

• verka för samarbete med andra, för 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 

• utge tidskriften Jordemodern 

• utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar 

• lämna SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor 

• rekrytera och behålla medlemmar  
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• bidra till att hålla medlemmarna informerade och delaktiga i fackliga frågor  

• svara för förhandlingsfrågor efter delegation från SRAT. 

 

Organisation 

Svenska Barnmorskeförbundets verksamhet utövas genom 

• Förbundsstämman 

• Ordförandekonferensen 

• Styrelsen 

• Lokalföreningarna 

• Tidskriften Jordemodern 

• Vetenskapliga rådet 

• Etiska rådet 

• Internationella rådet 

• Utbildningsrådet 

 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap kan beviljas efter ansökan till Svenska Barnmorskeförbundet. Beslut om 

medlemskap fattas av styrelsen. 

Rätt till medlemskap i Svenska Barnmorskeförbundet har den som 

• är barnmorska med svensk legitimation eller studerande som genomgår utbildning att 

erhålla sådan 

• erhållit godkänd barnmorskelegitimation i annat nordiskt land 

• är barnmorska och genomgår kompletterande utbildning för att erhålla svensk 

legitimation 

• är barnmorska utbildad i annat EU-land. 

Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas A-kassa, AEA, om medlemmen uppfyller AEA:s 

villkor för medlemskap. 

Ny medlem äger inte rätt att få individuell facklig service från SRAT eller Svenska 

Barnmorskeförbundet rörande problem som uppkommit innan eller vid tidpunkten för 

inträdet. SRAT:s förbundsstyrelse kan dock bevilja undantag om det finns särskilda skäl. 

Medlem får inte vara ansluten till annat fackförbund eller annan facklig organisation (frånsett 

samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund 

eller organisation. 

Till hedersledamot kan förbundsstämman på förslag av Svenska Barnmorskeförbundets 

styrelse invälja personer som genom personlig insats har främjat förbundets strävanden. 

Medlem är antingen yrkesverksam medlem, passiv medlem, studerandemedlem eller 

pensionärsmedlem.  

§ 3 Medlems skyldigheter 

Medlem ska vara lojal mot Svenska Barnmorskeförbundet, följa dess anvisningar och 

respektera dess beslut. Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller 

yrkesplikt ska dock inte betraktas som bristande lojalitet. 
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§ 4 Utträde 

Medlem äger efter skriftlig anmälan utträde ur Svenska Barnmorskeförbundet och SRAT. 

Utträde sker minst en månad efter utgången av den kalendermånad under vilken den skriftliga 

utträdesanmälan inkom såvida inte styrelsen medger undantag. Redan inbetalad 

medlemsavgift återbetalas inte.  

§ 5 Uteslutning 

Förbundsstyrelsen har rätt att utesluta medlem om denne 

• inte inom stadgad tid och inte heller efter särskild påminnelse betalat medlemsavgifter 

• brustit i lojalitet mot Svenska Barnmorskeförbundet, underlåtit att följa dess anvisningar och 

dess beslut 

• deslegitimerats av Socialstyrelsen. 

Medlem som bryter mot SRAT:s stadgar eller värderingar kan uteslutas. Beslut om sådan 

uteslutning fattas av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse i samråd med SRAT:s 

förbundsstyrelse. 

§ 6 Förbundsstämma 

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman består av 

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse, lokalföreningarnas ordförande samt en 

styrelseledamot från varje lokalförening. 

Ordinarie förbundsstämma sammanträder på kallelse av Svenska Barnmorskeförbundets 

styrelse vartannat år före november månads utgång. 

Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie förbundsstämma kalla lokalföreningarna till 

förbundsstämma. 

Kallelse sker på sätt som styrelsen finner lämpligt. 

Förbundsstämmans beslut fattas med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat. 

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

Omröstning sker slutet om någon begär det.  

Rösträtt utövas av personligt närvarande ombud/ledamot. Suppleant som inträder för ombud 

anses som ombud. 

Revisorer har närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt på förbundsstämman. 

Valberedningen har närvarorätt och yttranderätt i sina frågor på förbundsstämman. 

Etiska rådet, Vetenskapliga rådet, Internationella rådet och Utbildningsrådet har närvarorätt 

och yttranderätt i sina frågor på förbundsstämman. 

Enskild medlem har rätt att närvara under stämman efter godkännande av förbundsstyrelsen. 

Styrelsen ska senast tre veckor före förbundsstämman sända ombuden: 

•  Föredragningslista 

• Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive årsredovisning, för de två senaste 

verksamhetsåren  

• Revisorernas berättelse 

• Styrelsens förslag till budget och avgifter 

• Övriga av styrelsen väckta förslag 

• Motioner med styrelsens yttrande 

Ärenden vid ordinarie förbundsstämma 

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma: 

• Upprop och fastställande av röstlängd 
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• Godkännande av mötets behöriga utlysande 

• Val av sammanträdesordförande och ersättare 

• Val av sekreterare 

• Val bland ombuden av två protokolljusterare 

• Val bland ombuden av rösträknare 

• Styrelsens berättelse 

• Revisorernas berättelse 

• Fråga om ansvarsfrihet 

• Motioner 

• Propositioner 

• Budget, avgifter och fondavsättning 

• Val av ordförande 

• Val av styrelseledamöter 

• Val av revisor och revisorssuppleant 

• Fastställande av antal samt val av ledamöter varav en sammankallande till valberedning 

• Övriga i föredragningslistan upptagna ärenden 

Motioner 

Förbundsstämman får behandla motion om den är skriftlig och kommit till styrelsen senast tio 

veckor före förbundsstämman.  

Varje medlem och lokalförening kan inlämna motion till ordinarie förbundsstämma. Enskild 

medlem inlämnar motion till lokalföreningens styrelse som med yttrande ska vidarebefordra 

den till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. 

Styrelsen ska yttra sig över motion. 

 

§ 7 Extra förbundsstämma 

Extra förbundsstämma sammanträder på kallelse av styrelsen då den bedömer att en viss fråga 

bör underställas förbundsstämman för avgörande eller när minst hälften av lokalföreningarna 

har begärt detta.  

Styrelsen ska senast 15 dagar före sammanträdet kalla ombuden till extra förbundsstämma. 

Styrelsen ska samtidigt med kallelse skicka föredragningslista för sammanträdet. 

Fyllnadsval får behandlas vid extra förbundsstämma per capsulam. 

Ärenden vid extra förbundsstämma 

Vid extra föreningsmöte får endast behandlas det ärende eller de ärenden som föranlett den 

extra förbundsstämman. 

 

 

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen består av ordföranden och ytterligare åtta ledamöter.  

Styrelsen väljs av förbundsstämman för fyra år i taget. Val av ordförande och fyra ledamöter 

förrättas varannan förbundsstämma, val av övriga fyra ledamöter förbundsstämman 

däremellan.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör. 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
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Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som mellan styrelsens sammanträden handlägger 

löpande ärenden, förbereder styrelsesammanträdena samt fattar beslut på delegation från 

styrelsen. Arbetsutskottets möten ska protokollföras. 

Styrelsen utser ledamöter i Etiska rådet, Vetenskapliga rådet, Utbildningsrådet och 

Internationella rådet. 

Råden arbetar på uppdrag av styrelsen. Rådens arbetsordning fastställs av styrelsen. Antal 

ledamöter och uppdragets längd framgår av respektive arbetsordning. 

Mom 1 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och 

förbundsstämmans beslut. 

Styrelsen kallar ordförande i lokalföreningarna till rådgivande ordförandekonferens de år som 

det inte är ordinarie förbundsstämma. Kallelse till ordförandekonferens skickas 6 veckor 

innan mötet.  

Mom 2 Verksamhetsberättelse  

Styrelsen ska avge årsredovisning samt verksamhetsberättelse för de två närmast föregående 

verksamhetsåren. 

Mom 3 Styrelsens sammanträden  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. Extra 

sammanträde sker när ordförande finner skäl därtill eller när minst två ledamöter anhåller 

härom. 

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordförande och en på 

sammanträdet utsedd ledamot. 

Mom 4 Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. För 

besluts giltighet krävs dock att fler än hälften av antalet ledamöter i styrelsen deltar i beslutet. 

§ 9 Verksamhetsår och bokslut 

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

Förbundets räkenskaper per den 31 december ska varje år sammanföras i fullständigt bokslut 

som ska vara färdigt senast den sista april efterföljande år. 

§ 10 Revision och revisorer 

Revision ska vara verkställd och revisionsberättelse upprättad senast den sista juni varje år. 

Revisionsberättelse ska innehålla förslag angående styrelsens ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelserna ska avges till förbundsstämman. 

För fortlöpande granskning av Svenska Barnmorskeförbundets räkenskaper och förvaltning 

ska finnas en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisor och revisorssuppleant väljs av förbundsstämman för två år och ska biträdas av 

auktoriserad revisor. 

§ 11 Valberedning 

För beredning av val av ordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleant ska 

finnas en valberedning bestående av det antal ledamöter som fastställs av förbundsstämman.  

Valberedningen och dess sammankallande väljs av ordinarie förbundsstämma för två år. 
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§ 12 Garantiförbindelse 

Styrelsen ska till SRAT avge garantiförbindelse som förbinder Svenska Barnmorskeförbundet 

att, efter begäran från SRAT, vid konflikt omedelbart ställa det av SRAT fastställda 

garantibeloppet till SRAT:s förfogande. 

§ 13 Extra uttaxering  

Styrelsen får vid befarad eller pågående konflikt omedelbart besluta om extra avgift för 

konfliktkostnader. 

§ 14 Konfliktfonden 

Inom Svenska Barnmorskeförbundet finns en förbundsägd konfliktfond för att täcka 

förbundets garantiåtaganden gentemot SRAT i händelse av konflikt. För fonden finns 

särskilda stadgar som fastställs av förbundsstämman. Styrelsen ska besluta om förändring av 

avsättning till förbundets konfliktfond om beslut om detta fattas av SRAT. Styrelsen ska 

under samma förutsättningar besluta om extra uttaxering eller på annat vis ställa motsvarande 

konfliktmedel till förfogande. 

§ 15 Stadgeändring 

För beslut om stadgeändring fordras 2/3 majoritet vid ordinarie förbundsstämma eller enkel 

majoritet på två av varandra följande förbundsstämmor varav minst det ena ska vara ordinarie 

förbundsstämma. Stadgeändring ska godkännas av SRAT:s styrelse. 

§ 16 Upplösning 

För upplösning av Svenska Barnmorskeförbundet erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid 

två på varandra följande förbundsstämmor varav minst en ordinarie. 

Hur förbundets tillgångar ska disponeras efter upplösningen ska avgöras vid det senare av 

dessa förbundsstämmor. 

Om förbundet upplöses ska dess konfliktfond, det vill säga det belopp som föreningen 

garanterar till SRAT i händelse av konflikt, inbetalas till SRAT. 

Om förbundet upplöses och ombildas till ny förening inom SRAT ska konfliktfonden 

överföras till den nya föreningen. 

 

Stadga för Svenska Barnmorskeförbundets konfliktfond 

§ 1 Ändamål 

Ändamålet med förbundets konfliktfond är att säkerställa de ekonomiska åtaganden som 

förbundet har åtagit sig gentemot SRAT i händelse av konflikt. 

§ 2 Avsättning 

Konfliktfonden tillförs ett av förbundsstämman fastställt belopp per medlem och månad. 

§ 3 Förvaltning 

Konfliktfondens medel förvaltas av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse. 

Medlen ska placeras på sådant sätt, att de blir räntebärande och finns disponibla när så 

fordras. 
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§ 4 Avkastning 

Konfliktfondens avkastning ingår i förbundets driftbudget. 

§ 5 Ändring 

För ändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av förbundets 

stadgar. 

 

 

 

 


