NORMALSTADGA
för
...............................................................................
lokalförening/sällskap i Svenska Barnmorskeförbundet
§ 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Mom. 1.
Föreningens/sällskapets verksamhet omfattar.............................
Mom. 2.
Föreningen/sällskapet skall vara ansluten till Svenska Barnmorskeförbundet och tillämpa
bestämmelserna i dess stadgar. (Med tillägg och ändringar 1977, 1985, 1986, 1993, 1999, 2007,
2013, 2015 och 2018. )
§ 2 ÄNDAMÅL
Mom.1.
Föreningen/sällskapet bildades .........och är en partipolitisk obunden organisation för legitimerade
barnmorskor och för barnmorskestuderande.
Ändamålet med föreningens 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 och socialtjänstens framåtskridande för
kvinnors och barns hälsa
• verka för god sammanhållning inom Svenska Barnmorskeförbundet.
§ 3 ORGANISATION
Föreningen/sällskapet utövar sin verksamhet genom
1. Ombud i Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma
2. Årsmötet och övriga möten
3. Styrelsen
§ 4 MEDLEMSKAP
Mom. 1.
Lokalföreningens/sällskapets medlemmar utgörs av de medlemmar i Svenska
Barnmorskeförbundet som har sin bostadsort förlagd inom lokalföreningens område.
Medlem som önskar tillhöra annan lokalförening än där bostadsorten är belägen anmäler detta till
förbundskansliet.
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§ 5 ÅRSMÖTEN OCH MÖTEN
Mom. 1.
Föreningens/sällskapets högsta beslutande organ är årsmötet som skall hållas före maj månads
utgång varje år.
Mom. 2.
Utöver årsmötet har föreningen/sällskapet minst ett ordinarie sammanträde.
Mom. 3.
Årsmöte och möte är beslutsfört om utlysning via Jordemodern och/eller kallelse därtill har skett
minst fjorton dagar före mötet. Under extra ordinära omständigheter kan dock beslutsfört möte
kallas med............. dagars varsel.
Mom 4.
Enskild medlem i föreningen/sällskapet samt styrelsen har rösträtt.
Styrelsen äger ej rätt att deltaga i beslut om ansvarsfrihet samt i val av revisorer och
revisorssuppleanter.
Mom. 5.
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Prövning att mötet kallats i behörig ordning,
2. Val av presidium vid årsmötet,
3. Val av en person att jämte mötesordförande justera mötets protokoll,
4. Val av rösträknare,
5. Godkännande av föredragningslista,
6. Styrelse- och revisionsberättelse,
7. Ansvarsfrihet för styrelsen,
8. Styrelsens förslag,
9. Motioner,
10. Fastställande av budget för kommande årsmötesperiod,
11. Fastställande av stadgar.
12. Val av lokalföreningens/sällskapets ordförande,
13. Val av övriga ledamöter,
14. Val av ett ombud till förbundsstämman att jämte ordförande delta
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter,
16. Val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val,
17. Delegation till styrelsen att fatta beslut i olika frågor,
18. Övrigt.
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§ 6 STYRELSE
Mom. 1.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande jämte minst .....
ledamöter.
Mom. 2.
Ordförande och styrelseledamöter väljs på föreningens/sällskapets ordinarie årsmöte.
Om vid val samma röstetal uppstår avgörs valet genom lottning.
Mom. 3.
Styrelsen sammanträder på kallelse och är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Beslut fattas med öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordföranden biträder. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.
Protokoll justeras av mötesordföranden jämte en vid sammanträdet utsedd ledamot.
Mom. 4.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar samt för
föreningens angelägenheter och dess arbete. En månad efter verksamhetens utgång skall styrelsen
tillställa revisorerna räkenskaperna för sist förflutna räkenskapsår.
Mom. 5.
Revisorerna, vilka äger rätt att när som helst taga del av räkenskaperna ävensom styrelsens
protokoll, skall inom två månader efter verksamhetsårets utgång till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
Mom. 6.
Styrelsen avger vid föreningen/sällskapets årsmöte en verksamhetsberättelse, balansräkning samt
inkomst- och utgiftsstat.
Mom. 7.
Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott, åt vilket styrelsen kan ge i uppdrag att
handlägga och besluta i löpande ärende.
Mom. 8
Styrelsen skall tillse att föreningens värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt.
Mom. 9.
Styrelsen utser inom sig personer som äger rätt att teckna föreningens/sällskapets firma.
§ 7. VALBEREDNING
Antal ledamöter fastställs av årsmöte.
§ 8 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring eller tillägg till stadgarna skall underställas Svenska Barnmorskeförbundets
styrelse. Åtnöjes ej föreningen med förbundsstyrelsens beslut hänskjuts frågan till
förbundsstämman.
§ 9 UPPLÖSNING
Mom. 1.
Beslut om upplösning av lokalföreningen fastställs av Svenska Barnmorskeförbundets styrelse
som har att inhämta om förbundsstämmans godkännande av beslut.
Mom. 2.
Lokalföreningens tillgångar skall överföras till Svenska Barnmorskeförbundet och förvaltas av
förbundets styrelse. Skulle förbundet vid denna tidpunkt vara upplöst, skall av tillgångarna bildas
en fond för utdelning av stipendier till inom föreningens verksamhetsområde tjänstgörande
barnmorskor. Beslut om fonden fattas i samband med föreningens upplösning.
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