
STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR BARNSJUKSKÖTERSKOR 
Stadgarna är antagna 1976, samt reviderade 1982, 1987, 1992, 2000, 2005, 2007, 2010 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
1 § Ändamål 
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor är en sammanslutning av sjuksköterskor, som är 
verksamma inom, eller har ett intresse av hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 
Riksföreningen har att bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket för 
sina medlemmars genom att: 

• arbeta utifrån FN´s konvention om barnets rättigheter 
• arbeta utifrån NOBAB´s standard (NOrdisk förening för sjuka BArns Behov) 
• medverka till hälso- och sjukvårdens framskridande inom föreningens 

verksamhetsområde 
• befrämja forskning, utveckling och utbildning inom föreningens verksamhetsområde 
• medverka för sammanhållning och gemenskap 
• befrämja samarbete mellan riksföreningarna samt övriga samarbetspartners inom       

föreningens verksamhetsområde 
• befrämja internationellt samarbete 

 
2 § Verksamhet 
Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av hälso- och sjukvård för barn och ungdom. 
Riksföreningen utövar sin verksamhet genom: 

• årsmöte 
• styrelse 

 
3 § Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
 
4 § Firmateckning 
Styrelsen utser de personer som skall teckna firma för Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. 
 
5 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskaps år omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 
december. 
 
6 § Stadgar 
Riksföreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet. 
 
7 § Upplösning 
Beslut om upplösning av riksföreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall 
beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas. 
 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
8 § Medlemskap 
Rätt till medlemskap 

• Medlem i riksföreningen kan varje sjuksköterska bli som arbetar inom eller är 
intresserad av riksföreningens verksamhetsområde/specialitet. 

• Medlem kan tillhöra mer än en riksförening. 
 
 
 



Medlemsavgift 
• Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före första 

kvartalets utgång. 
• Medlem som ej betalat medlemsavgift för ett år erhåller ej medlemstidning eller 

rabatter vid olika evenemang. 
 
9 § Utträde 

• Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen; erlagd avgift återbetalas ej. 
• Medlem som ej betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får 

anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
 
10 § Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna försummat att betala 
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller 
uppenbarligen skadat föreningens intresse. 
 
11 § Årsmöten och övriga möten 
• Riksföreningens högsta beslutsmässiga organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 
juni på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. 
• Övriga möten skall hållas på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. 
 
12 § Kallelse 
• Kallelse till årsmötet skall ha utgått minst 21 dagar före mötet. 
• Kallelse skall publiceras i Barnbladet och finnas tillgänglig på föreningens hemsida senast 
21dagar före årsmötet. På hemsidan publiceras även förslag till föredragningslista. 
• Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar skall det anges i kallelsen. 
• Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 
med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall 
finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet. 
• I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 
 
13 § Motioner 
• Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. 
• Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet (poststämpelsdatum 
gäller). 
• Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande till motionen. 
 

14 § Rösträtt 
• Medlem som betalat förfallen medlemsavgift har rösträtt på mötet. 
• Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
 
15 § Föredragningslista vid årsmöte 
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor: 

1. årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna 
2. val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar 
3. val av personer jämte ordförande att justera protokoll 
4. val av rösträknare 
5. godkännande av föredragningslistan 
6. verksamhets- och revisionsberättelse 
7. ansvarsfrihet för styrelsen 



8. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, inkluderat ramen för styrelsens 
arvode, samt övriga förslag 

9.  motioner 
10.  medlemsavgiftens storlek 
11. val av riksföreningens ordförande och övriga ledamöter 
12. val av en av Stockholms handelskammare godkänd revisionsbyrå eller auktoriserad 

revisor, samt en internrevisor/revisorsuppleant. 
13. beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa 

årsmötes val, Val av sammankallande i valberedningen 
14. delegering till styrelsen att styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna, 

utser ersättare för dem som har valts av årsmötet, men som under mandattiden har 
lämnat sin post 

15. stadgar 
16. behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning 

 
16 § Beslut 

• På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. 
• I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisor och valberedning får inte 

någon medlem av styrelsen deltaga. 
• Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning 

(votering). 
• Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad 
avgör lotten. 

• Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
VALBEREDNINGEN 
 
17 § Sammansättning, åligganden 

• Valberedningen består av ordförande (sammankallande) och två övriga ledamöter 
valda av årsmötet. 

• Valberedningen bör sammanträda minst två gånger om året. 
• Valberedningen ska senast den 15 september tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 

mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. 
• Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligt meddela styrelsen samt 

röstberättigade medlemmar sitt förslag på föreningens hemsida. 
 

REVISORER 
 
18 § Revision 

• På årsmötet väljs en av Stockholms handelskammare godkänd eller auktoriserad 
revisor, samt en internrevisor/revisorsuppleant. 

• Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

• Riksföreningens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och skall senast 31 
januari överlämnas till revisorn. 

• Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast en månad 
före beslutad årsstämma.  

• Revisorn skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska. 
riksföreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall 



iakttagas att fattade beslut inte strider mot riksföreningens stadgar och mot årsmötets 
beslut. 

• Revisorn skall iakttaga god revisionssed. 
• Revisorn har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid riksföreningens 

årsmöte. 
 
STYRELSEN 
 
19 § Sammansättning 

• Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter. 
• Mandattid för ordförande är ett år och två år för övriga ledamöter. Halva styrelsen 

väljs varje år. 
• Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. 
• Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till 

styrelsemötet. 
• Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. 
• Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter har blivit kallade och minst hälften 

av styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. 
 

20 § Styrelsens uppgift 
 
Det åligger styrelsen att: 

• verka utifrån riksföreningens stadgar och verksamhetsplan 
• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten 
• svara för riksföreningens ekonomi 
• utse redaktionskommitté 
• arkivera dokument och publikationer 


