
 

1/2 
 

  
 

 

Stadgar för studentsektionen i Sveriges Farmaceuter  

Antagna av fullmäktige 25 november 2016 

 

§ 1 Omfattning  
Sektionen är riksomfattande organ för studentmedlemmar.  

 

§ 2  

 

Mom. 1  
Förbundet har följande ändamål enligt kap. 1 § 1 i Stadgar för Sveriges Farmaceuter: Sveriges 

Farmaceuter skall utifrån en värdegemenskap baserad på medlemmarnas utbildning, kunskap och 

kompetens driva frågor av betydelse för yrkesutövning och anställningsförhållanden samt verka för att 

läkemedelsförsörjningen är av hög kvalité och gagnar den enskilda individen.  

Studentsektionen verkar för att förverkliga målsättningen för förbundet inom ramen för universitetens 

och högskolornas farmaciutbildningar. 

 

 

Mom. 2  
Sektionen har till uppgift att:  

1.  Bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde samt företräda medlemmarna i studentfackliga frågor  

  enligt av förbundsstyrelsen fastställd ordning,  

2.  utgöra forum för diskussioner i frågor på högskoleområden som berör studentförhållanden och vid  

  behov föra dessa vidare till förbundsstyrelsen,  

3.  verka för utbyte av information mellan sektionsstyrelsen, förbundsstyrelsen och  

  förbundskansliet, 

4.  ha ansvar för rekrytering av nya medlemmar inom sitt verksamhetsområde och samråda med  

  förbundsstyrelsen och förbundskansliet, i sådana frågor,  

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

 

 

§ 3 Styrelsen  

 

Mom. 1  
På högskoleort där Sveriges Farmaceuter är representerat bland studenterna bör finnas en lokal 

företrädare från den riksomfattande studentsektionen.  

En lokal företrädare från varje högskoleort bör företräda högskoleorten som ledamot i 

studentsektionens styrelse.  

 

Mom. 2  
Sektionsstyrelsen består av en ordförande och 4-6 ledamöter.  

En av ledamöterna i sektionsstyrelsen företräder också sektionen som ledamot i förbundsstyrelsen.  

 

Sektionsstyrelsen svarar för att ur sektionsstyrelsen utse såväl ledamot som personlig ersättare till 

ledamot. Kontinuitet ska eftersträvas 
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Mom. 3  
Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsför när minst halva antalet 

medlemmar är närvarande.  

Sektionsstyrelse kan efter delegation av förbundsstyrelsen företräda förbundet i enskild fråga.  

 

§ 4 Val  
Studentsektionens styrelse väljs av delegater på ett riksomfattande årsmöte.  

Lokala företrädare på högskoleorter där Sveriges Farmaceuter är representerade bland studenter väljs 

av delegater på ett lokalt årsmöte.  

Mandatperiod för samtliga invalda är 1 år. 

 

§ 5 Studentsektionens valberedning  
Val bereds i första hand av sektionens egen valberedning. Denna utses av delegater på det 

riksomfattande årsmötet och ska minst bestå av 2 medlemmar.  

Studentsektionens valberedning ska arbeta för att samtliga högskoleorter där förbundet finns 

representerat bland studenterna, företräds i studentsektionens styrelse.   

 

När sektionen inte kan utse egen valberedning bereds valet av förbundets Centrala valberedning.  

 

§ 6 Årsmöte  

 

Mom. 1  

Det riksomfattande årsmötet är sektionsstyrelsens högsta beslutande organ och ska sammanträda en 

gång per år. Under årsmötet väljes en ny sektionsstyrelse vilken ska företräda sektionen.  

Årsmötets delegater består av lokala företrädare från de olika högskoleorter, avgående sektionsstyrelse 

samt kandidater till en ny sektionsstyrelse.  

Kallelse till delegater av årsmötet skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet.  

 

 

Mom. 2  

På varje högskoleort bör en gång per år, innan det riksomfattande årsmötet, hållas ett lokalt årsmöte. 

Under det lokala årsmötet väljs en ny lokal företrädare att representera förbundet på högskoleorten. 

Lokala årsmötets delegater består av de studentmedlemmar som finns på högskoleorten och väljer att 

närvara.  

 

Mom. 3  

Dagordning vid riksomfattande årsmöte ska utöver formalia minst innefatta val av ordförande och 

ledamöter till sektionsstyrelsen samt verksamhetsberättelsen från sektionsstyrelsen.  

I möjligaste mån bör även verksamhetsberättelser från de lokala högskoleorterna ingå i dagordningen. 

 

Mom. 4  

Dagordning vid lokala årsmöten bör utöver formalia minst innefatta verksamhetsberättelser från lokala 

högskoleorterna samt val av en lokal företrädare på högskoleorten.  

 
§ 7 Protokoll 
Sektionsstyrelsens möten skall protokollföras. Kopior av protokoll skall sändas till förbundsstyrelsen 

samt övriga sektionsstyrelser 

 

§ 8 Ändring av stadgar  

För ändring av stadgar fodras beslut av ordinarie fullmäktige. Beslut skall biträdas av minst 2/3 av de 
närvarande. 
 


