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Stadgar för Industrisektionen i Sveriges Farmaceuter  

Antagna av ordinarie fullmäktigemöte 25 november 2016 

 

 

§ 1. Omfattning  
 

Sektionen är riksomfattande organ för medlemmar anställda på företag inom life science-sektorn och 

angränsande verksamheter.  

 

§ 2. Ändamål och uppgifter  
 

Mom. 1 Förbundet har följande ändamål för verksamheten enligt kap. 1 § 1 Stadgar för Sveriges 

Farmaceuter: Sveriges Farmaceuter ska utifrån en värdegemenskap baserad på medlemmarnas 

utbildning, kunskap och kompetens driva frågor av betydelse för deras yrkesutövning och 

anställningsförhållanden samt verka för att läkemedelsförsörjningen är ändamålsenlig, av hög kvalitet 

och gagnar den enskilda individen.  

Sektionens verksamhet syftar till att förverkliga målsättningen för förbundet inom life science-sektorn.  

 

Mom.2 Sektionen har till uppgift att  

 

1.  driva och utveckla sitt verksamhetsområde samt företräda medlemmarna i yrkesmässiga och  

  fackliga frågor enligt av förbundsstyrelsen fastställd ordning.  

2.  utgöra forum för diskussioner i frågor inom life science-sektorn som berör såväl det professionella   

  som det fackliga området  

3.  verka för samarbete mellan sektionsstyrelserna, med förbundsstyrelsen och förbundskansliet.  

4.  verka för rekrytering av nya medlemmar inom sitt verksamhetsområde. 

5.  i samråd med förbundsstyrelsen svara för mediakontakter inom sitt verksamhetsområde.  

 

§ 3. Styrelse  
 

Mom. 1  
Styrelsen består av en ordförande och 4-6 ledamöter.  

 

En av ledamöterna i sektionsstyrelsen företräder i regel sektionen, enligt kap. 6 § 3 Stadgar för 

Sveriges Farmaceuter, som ledamot i förbundsstyrelsen. Om denna ledamot är frånvarande under en 

längre period, ska personlig ersättare till denna ledamot representera sektionen i förbundsstyrelsen. 

Om även personlig ersättare till denna ledamot är frånvarande, ska sektionens styrelse utse en annan 

ledamot i sektionen som tillfällig representant i förbundsstyrelsen. En tillfällig representant i 

förbundsstyrelsen har dock ingen rösträtt vid omröstning under förbundsstyrelsemötena. 

 

 Mom. 2  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst halva antalet ledamöter 

deltar i sammanträdet.  

Styrelsen beslutar hur en arbetsplatsanknuten organisation inom verksamhetsområde skall utformas 

med hänsyn till företagets storlek, struktur m.m. Dock bör en kontaktperson finnas på varje arbetsplats 

där förbundet har medlemmar.  

 

Sektionsstyrelse kan efter delegation av förbundsstyrelsen företräda förbundet i enskild fråga.  
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Sektionsstyrelsen kan efter delegation av förbundsstyrelsen fatta beslut om att anta eller förkasta 

förslag till allmängiltiga kollektivavtal för farmaceuter inom sitt verksamhetsområde. Sådant beslut 

måste vara enhälligt för att vara giltigt.  

Styrelsen kan besluta att tillsätta undergrupp för särskilt ändamål.  

 

§ 4. Val  
 

Val av ordförande och övriga ledamöter sker genom centrala valberedningens försorg. Ledamot från 

sektionen skall adjungeras om denna ej är representerad i valberedningen. Sektionsstyrelsen utser vem 

som skall adjungeras.  

Styrelsen för industrisektionen väljs via post- eller internetröstning av sektionens medlemmar.  

Valproceduren beskrivs i vid varje tillfälle gällande dokument ”Val till Sveriges Farmaceuter”. 

 

 

 

§ 5. Protokoll  
 

Vid sektionsstyrelsens möten skall protokoll föras. Kopior av protokoll skall sändas till 

förbundsstyrelsen, samt övriga sektionsstyrelser.  

§ 6. Stadgeändring  
 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ordinarie fullmäktige. Beslutet skall biträdas av minst 

2/3 av de närvarande. 


