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Swedish Academy of Temporomandibular Disorders

Svensk förening för bettfysiologi

STADGAR
Antagna 2011-10-20
Namn
§ 1 Föreningens namn är ”Svensk förening för bettfysiologi”. Officiell förkortning är
”SFB”. Internationell beteckning är ”Swedish Academy of Temporomandibular
Disorders”.
Målsättning
§2
Föreningen har till uppgift
att främja vetenskap, utbildning och klinik inom ämnesområdet klinisk
bettfysiologi/klinisk oral fysiologi
att representera ämnesområdet och specialiteten inför myndigheter och
organisationer samt gentemot allmänheten
att behandla intressefrågor inom såväl offentlig som privat vård inom
ämnesområdet och specialiteten
att tillvarata sina medlemmars intressen i övrigt
att samverka med andra specialistföreningar såväl nationellt som internationellt
Medlemskap
§3
Föreningen är en sammanslutning av personer med intresse för den målsättning
som anges i § 2 av dessa stadgar.
Fullt eller associerat medlemskap kan erhållas av person genom skriftlig anmälan till
sekreteraren och därefter erlagd aktuell årsavgift. För fullt medlemsskap krävs av
Socialstyrelsen utfärdad specialistkompetens i bettfysiologi. Övriga personer kan
ansöka om associerat medlemskap. För tandläkare med svensk legitimation krävs
medlemsskap i Svenska Tandläkarförbundet. Styrelsen beslutar om medlemskap.
Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningen kan, efter
förslag från styrelsen, av årsmötet inväljas som hedersledamot. Sådant beslut ska
biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.
Pensionerad medlem äger rätt att kvarstå i föreningen utan att erlägga årsavgift.
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Medlem som inte erlagt sin medlemsavgift innan årsmötet anses ha utträtt ur
föreningen.
Medlem som uppträder olämpligt eller på annat sätt stör föreningens arbete ska
omedelbart informeras om detta av föreningens ordförande.
Årsavgift
§4
Årsavgift fastställes av årsmötet för kommande verksamhetsår.
Organisation och styrelse
§5
Föreningen är en ideell förening.
Föreningens beslutande organ är: ordinarie årsmöte, extra föreningssammanträde
och styrelsen. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är det samma som
kalenderåret. Föreningen ska ha en styrelse bestående av minst fyra och högst sju
ledamöter, inklusive ordförande, valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig funktionärer.
Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt i styrelsen. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden företräder.
Ordförande är skyldig att kalla till styrelsesammanträde om minst tre ledamöter så
påfordrar.
Ordföranden och kassör äga var för sig att teckna föreningens firma och
teckningsrätt för föreningen.
Val
§6

Mandatperioden är tre år med möjlighet till direkt förlängning ytterligare en
mandatperiod för föreningens styrelse, revisorer och valnämnd med s k saxade
mandat. Valnämnden består av två ledamöter. Dessa väljes vid årsmötet.
Valberedningen har att lämna förslag av förekommande val till årsmötet i sådan tid
att förslaget kan delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet.

Sammanträden
§ 7 Föreningen ska hålla ett ordinarie årsmöte per kalenderår före december månads
utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och föredragningslista till
detta ska utsändas minst två veckor före sammanträdet.
Extra föreningssammanträde hålles, då styrelsen eller då revisorer eller 10% av
föreningens medlemmar med fullt medlemskap därom gjort skriftlig framställan till
styrelsen. Styrelsen ska anordna extra sammanträde senast en månad efter det att
sådan begäran inkommit. Kallelse ska utsändas senast två veckor före det
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extrautlysta sammanträdet. Vid extra sammanträde och årsmöte får endast anmälda
ärenden avhandlas.
Rösträtt och beslut
§8
Vid årsmöte äger varje person med fullt medlemskap en röst.
Beslut får endast fattas i frågor som förekommer på föredragningslistan.
Person med associerat medlemskap äger yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
All röstning sker öppet, om inte sluten röstning begärs. Vid öppen röstning och vid
lika röstantal har ordföranden utslagsröst. Vid sluten röstning avgör lotten.
Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Revision
§9
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av årsmötet valda
revisorer.
Föreningens årliga räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till revisorerna
senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska senast två veckor innan årsmötet
till styrelsen överlämna sin granskningsberättelse.
Stadgeändring och upplösning
§ 10 Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslaget
ingives skriftligt till styrelsen.
För ändring av föreningens stadgar eller beslut om föreningens upplösning fordras
beslut av två på varandra följande föreningssammanträden (med minst en månads
mellanrum), varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar (2/3) av
närvarande röstberättigade medlemmar ska vara överens om beslutet.
Upplöses föreningen ska dess tillgångar, sedan alla skulder betalats, överlämnas till
Sveriges Tandläkarförbund för främjandet av ämnesområdet inom sin verksamhet.

