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Ändamål
1§
Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas professionella sammanslutning.
Riksföreningen för skolsköterskor företräder professionens kunskapsområde med syfte att:






medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling
främja forskning, utveckling och utbildning inom professionens funktionsområde
klargöra och belysa gällande normgivning och regelverk som styr verksamheten för
den medicinska insatsen i elevhälsan
främja samarbete med Riksföreningar och nätverk inom Svensk
Sjuksköterskeförening (SSF) samt andra organisationer och myndigheter

Verksamhetsområde
2§
Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av sjuksköterskor som har sin yrkesutövning
inom den medicinska insatsen i elevhälsan.

Organisation
3§
Riksföreningen för skolsköterskor är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ledamot i
styrelsen bör vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Medlemmar i Riksföreningen för
skolsköterskor rekommenderas medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.

Rätt till medlemskap
4§
Medlem av Riksföreningen kan den sjuksköterska vara som studerar, arbetar eller har
arbetat inom den medicinska insatsen i elevhälsan.

Ansökan om medlemskap
5§
Ansökan om medlemskap sker genom inbetalning av gällande medlemsavgift.

Medlemsavgift
6§
Medlemsavgiften fastställs av Riksföreningens årsmöte och ska betalas före första kvartalets
utgång. Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts ur Riksföreningen.

Hedersmedlem
7§
Hedersmedlem kan den bli, som förtjänstfullt arbetat för Riksföreningens och
medlemmarnas bästa, blivit föreslagen via motion till årsmötet och vald av årsmötet.
Avgående ordförande utses alltid till hedersmedlem i Riksföreningen.

Årsmöte och övriga möten
8§
Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet ska hållas senast den 15 juni
på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Övriga styrelsemöten ska hållas på dag, tid och
ort som styrelsen bestämmer.

9§
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet. Med
kallelse jämställs annons i Skolhälsan och Vårdfokus.

10 §
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
4. Val av rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhets- och revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Medlemsavgiftens storlek
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
10. Motioner och propositioner
11. Val av Riksföreningens ordförande och övriga ledamöter
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter och beslut om i vilken ordning de ska
träda i funktion
13. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa
årsmötes val
14. Stadgar
15. Tillkännagivande av årets skolsköterska
16. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning

Motioner/Propositioner
11§
Riksföreningens medlemmar kan lämna motioner till årsmötet. Motionerna skall vara
styrelsen tillhanda senast 15 februari. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga
motionerna för årsmötet. Styrelsen anslår motioner och propositioner på Riksföreningens
hemsida: www.skolskoterskor.se senast 14 dagar före årsmötet.

Beslut
12 §
På årsmötet har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen
och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen rösta. Röstning
sker öppet, men vid val, slutet, om någon begär det. Utfaller röstetalet lika i en sakfråga
avgör mötesordföranden frågan. Utfaller röstetalet lika i ett val avgörs det genom lottning.

Styrelsen
13 §
Styrelsen består av, förutom ordföranden, åtta ledamöter. Styrelsens mandattid är två år.
Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra året.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, dessutom ansvarsområden som styrelsen finner
lämpliga. Styrelsen ska sammanträda minst fem gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig
då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är
eniga i ett beslut.

Styrelsen uppgifter
14 §
Det åligger styrelsen att:
 ansvara för att verksamheten bedrivs enligt stadgar, riktlinjer och avtal
 besvara remisser inkomna till Riksföreningen för skolsköterskor
 utse representanter till arbetsgrupper där Riksföreningen för skolsköterskors
kompetens efterfrågas
 ansvara för föreningens ekonomi och förvalta dess tillgångar på ett betryggande sätt
 sammanställa bokslut den 31 december varje år och överlämna årsredovisningen till
de av årsmötet valda revisorerna senast den 31 januari påföljande år
 sammanställa verksamhetsberättelsen varje år som presenteras på årsmötet
 utfärda kallelse senast en månad före årsmötet
 förbereda årsmötet och presentera årsmöteshandlingarna senast två veckor före
årsmötet på Riksföreningen för skolsköterskors hemsida

Firmateckning
15 §

Styrelsen utser de ledamöter som ska teckna firman för Riksföreningen för skolsköterskor.
Behörighet att teckna firman gäller tills vidare, men kan när som helst återkallas av styrelsen.

Revision
16 §
På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanter inträder vid
förfall för ordinarie revisorer i den ordning årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om
revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.
Revisorer ska granska Riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper för styrelsens
förvaltning. Därvid ska iakttas att fattade beslut inte strider mot Riksföreningens stadgar
eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna ska iaktta god revisionssed.
Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast den 15
februari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar
revisionsberättelse senast den 1 mars.
Revisorer har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid Riksföreningens årsmöte.

Stadgar
17 §
Riksföreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Upplösning
18 §
Beslut om upplösning av Riksföreningen fattas vid två på varandra följande årsmöten med
2/3 majoritet. Samtidigt ska beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas.

