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Stadgar för Sveriges Farmaceuter antagna av ordinarie fullmäktigemöte 25 november 2016  

 

Kap. 1 Förbundets ändamål och värdegrund  

§ 1. Sveriges Farmaceuter är ett förbund som 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 enskilde individen.  

 

§ 2. Sveriges Farmaceuters verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk 

rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.  

Kap. 2 Medlemskap  

 

§ 1. Medlemskap i förbundet beviljas den som ansöker om detta samt: 

 

1. har avlagt svensk examen som apotekare, farmacie magister, receptarie eller farmacie kandidat,  

 

2. är antagen som farmacie studerande vid högskola,  

 

3. har genomgått annan utbildning på högskolenivå om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår 

farmaceutiska karaktärsämnen såsom biofarmaci, farmakognosi, farmakoterapi, galenik, 

läkemedelskemi eller samhällsfarmaci, eller som  

 

4. är studerande vid utbildning enligt punkt 3, samt  

 

5. har annan utbildning på högskole-/universitetsnivå men har bedrivit farmaceutiska studier utanför 

landet, eller  

 

6. har sitt arbetsområde i den svenska (läkemedelsbranschen) Life Science-sektorn 

 

 

§ 2. Medlemskap får vägras om den sökande inte uppfyller kravet i någon av kap. 2 § 1 punkterna 1 – 

6, eller om det föreligger sådana skäl som skulle ha kunnat föranleda uteslutning enligt 2 kap. § 7. 

 

§ 3. Medlemskap gäller från den första vardagen i månaden efter det att medlemskap beviljats.  

Medlems skyldigheter  
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§ 4. Medlem ska  

 

1.  vara lojal mot förbundet,  

2. följa förbundets stadgar, respektera och rätta sig efter förbundets stadgeenligt fattade beslut  

3. iaktta och lojalt tillämpa de avtal om avlönings- och anställningsförhållanden som förbundet har 

ingått, samt  

 

4. betala fastställda avgifter till förbundet.  

5.  verka för förbundets sammanhållning och utveckling 

Vid tillämpningen av punkter 1- 3, ska en åtgärd som en medlem vidtar, till följd av en skyldighet som 

följer av anställningen, inte läggas honom eller henne till last som bristande lojalitet.  

 

Utträde ur förbundet  

 

§ 5. Medlem ska beviljas utträde ur förbundet om han eller hon skriftligen begär det. Utträde får inte 

medges efter varsel om eller under pågående konflikt på arbetsmarknaden inom förbundets 

förhandlingsområde.  

Medlemskaps upphörande  

 

§ 6. Medlemskapet ska upphöra för  

 

1. medlem vars verksamhet ändras så att han eller hon inte längre uppfyller kraven för medlemskap 

enligt kap. 2 § 1 punkt 6, och  

 

2. studerandemedlem som, utan att där ha avlagt examen, upphör att vara inskriven vid högskola för 

studier som anges i kap. 2 § 1 punkt 4, eller  

 

3. studerandemedlem som varit inskriven vid högskola för studier som avses i kap. 2 § 1 punkt 4 utan 

att där ha avlagt examen efter det antal terminer som utbildningen avser.  

 

4. samt för den som varken uppfyllde villkoren för medlemskap när sådant beviljades eller vid tiden 

för beslut om upphörande.  

 

Uteslutning ur förbundet  

 

§ 7. Medlem, som har  
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1. åsidosatt någon i kap. 2 § 4 punkterna 1 - 4 angiven skyldighet, eller 

2. gjort sig skyldig till en brottslig handling, eller  

 

3. utfört annan synnerligen klandervärd handling som skadat förbundets eller farmaceutkårens 

anseende, eller  

 

4. offentligt gett uttryck för att inte dela  

förbundets värderingar enligt kap. 1 § 2, får uteslutas ur förbundet. 

Medlem har rätt att yttra sig innan verkställande sker av beslut om uteslutning ur förbundet. Sådant 

yttrande ska vara förbundet tillhanda inom 10 dagar från erhållet besked om uteslutning.  

§ 8. Medlemskapet i förbundet upphör  

vid det andra månadsskifte som infaller efter begäran om utträde. Efter en enskild prövning kan 

förbundsstyrelsen medge tidigare utträde.  

Vid uteslutning ur förbundet enl. kap. 2 § 7, kan förbundsstyrelsen besluta att medlemskapet ska 

upphöra med omedelbar verkan, med beaktande av medlemmens yttranderätt enligt kap. 2 § 7, 2 st. 

 

§ 9. Förbundsstyrelsen beslutar i ärenden som avser medlemskap i enlighet med kap. 17 § 3. 

 

Kap. 3 Förtroendevalda  

 

Uppgifter 

§ 1. Förbundets förtroendevalda företrädare ska verka lojalt med förbundet, arbeta för förbundets 

ändamål, dela förbundets värderingar enligt kap. 1 § 2 och medverka till att medlemmarna får en 

tillfredsställande information om förbundets verksamhet samt till att medlemmarnas synpunkter tas 

till vara och vidarebefordras.  

§ 2. Förtroendevald företrädare som inte uppfyller kraven i Kap. 3 § 1 eller är föremål för utredning 

för uteslutande ur förbundet enligt kap 2 § 7 , kan, efter förbundsstyrelsens beslut, fråntas sitt 

förtroendeuppdrag. 

Mandatperiod  

 

§ 3. Mandatperiod för samtliga förtroendevalda inom förbundet är två år. För förtroendevalda inom 

studentsektionen gäller ettårig mandatperiod. 

För förtroendevald som valts vid stadgeenligt val på ordinarie fullmäktigemöte räknas tiden från 

detta fullmäktigemötes avslutning till och med fullmäktigemötet två år senare. För val till 

sektionsstyrelser sträcker sig mandatperioden från den 1 juli valåret till och med den 30 juni två år 

därefter.  
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Kap. 4 Förbundets organisation  

 

§ 1. Förbundets verksamhet utövas på arbetsplatser och inom de organ som anges i kapitlen 5 – 16. 

Verksamhet får även bedrivas genom annat organ som tillfälligt eller mera långsiktigt bildas för 

särskilt ändamål eller för behandling av särskild fråga.  

 

 

 

Kap. 5 Fullmäktige  

 

§ 1. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ.  

 

Fullmäktiges möten  

 

§ 2. Fullmäktige ska sammanträda till ordinarie möte vartannat år, senast under november månad.  

 

Ärenden vid fullmäktige  

 

§ 3. Utöver stadgeenliga ärenden ska fullmäktige besluta i ärenden som i behörig ordning hänskjutits 

till mötet för avgörande. Fråga av stor ekonomisk eller principiell betydelse och fråga av 

policyskapande karaktär, ska avgöras av fullmäktige.  

 

Ärenden vid fullmäktigemöte  

 

§ 4. Dagordning vid ordinarie fullmäktigemöte ska ta upp följande ärenden.  

1. Justering av röstlängd.  

2. Fråga om fullmäktige varit i stadgeenlig ordning utlyst.  

3. Val av ordförande och vice ordförande vid fullmäktigemötet.  

4. Val av sekreterare vid fullmäktigemötet.  

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till 

dagordning  

7. Fråga om yttrande- och förslagsrätt för de av de närvarande som inte är fullmäktigeledamöter  

8. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser.  

9. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar.  

10. Behandling av revisionsberättelser.  

11. Fastställande av resultat- och balansräkning.  

12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  
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13. Fastställande av eventuella arvoden till styrelsen.  

14. Fastställande av medlemmars avgifter till förbundet.  

15. Ärenden som förbundsstyrelsen hänskjutit till fullmäktige för avgörande.  

16. Ärenden angående val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande samt övriga 

ledamöter i förbundsstyrelsen,  

17. personlig ersättare för andre vice ordföranden, som väljs bland sektionsstyrelsernas ledamöter,  

18. revisorer,  

19. ordförande och ledamöter i centrala valberedningen  

20. personliga ersättare för övriga ledamöter,  

21. Ärende som medlem, grupp av medlemmar eller sektionsstyrelse skriftligen anmält hos 

förbundsstyrelsen senast 8 veckor innan ordinarie fullmäktige.  

§ 5. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande över ärende som avses i § 4 punkt 21. Yttrandet ska bifogas 

till dagordningen.  

Förbundsstyrelsen får ta upp ett senare inkommit sådant ärende till fullmäktiges behandling. I så fall 

ska ankomstdagen särskilt anges.  

Ärende som inte förekommer på dagordningen  

§ 6. Ett ordinarie fullmäktigemöte får ta upp ett ärende och besluta i detta även om det inte tagits 

upp i utsänd dagordning. Om ärendet väcks av någon annan än förbundsstyrelsen krävs för detta 

bifall av minst 2/3 av de närvarande fullmäktigeledamöterna.  

 

Ärenden vid extra fullmäktigemöte  

 

§ 7. Ett extra fullmäktigemöte får inte behandla annat än ärende som tagits upp i dagordningen som 

bifogats kallelsen till mötet eller som har ett oskiljaktigt samband med detta. Fullmäktiges 

sammansättning  

§ 8. Fullmäktige ska bestå av 30 ledamöter som representanter för sektionerna. Ledamöterna ska 

utses av sektionsstyrelserna. Varje sektion har rätt att företrädas av minst en ledamot. Ledamot får 

bytas ut under pågående fullmäktigemöte.  

Vid fullmäktigemötet innehar varje ledamot ett (1) mandat. Mandaten ska fördelas mellan 

sektionerna enligt ett proportionellt fördelningssystem beräknat på antalet medlemmar vid utgången 

av året före fullmäktigemötet.  

§ 9. Ledamot av förbundsstyrelsen eller den som är anställd i förbundet får inte vara ombud vid 

fullmäktige.  

§ 10. Förbundsstyrelseledamöter, förbundsdirektören och andra personer som tillhör förbundet och 

som kallats till mötet ska vara närvarande under fullmäktigemötet. 

 

Extra fullmäktige  

 

§ 11. Extra fullmäktige ska hållas om  

1. förbundsstyrelsen anser detta nödvändigt, eller  
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2. det begärs av sektioner som, under det år då mötet begärs, tillsammans representerar minst 16 

fullmäktigemandat, eller  

3. alla revisorerna kräver detta. 

Kallelser och handlingar  

 

§ 12. Meddelande om när fullmäktigemöte ska hållas ska publiceras senast två månader före mötet i 

någon av förbundets informationskanaler. Förbundsstyrelsen ansvarar för meddelandet. Kallelse 

med förslag till dagordning för mötet ska sändas ut till de av Sida 5 av (5) sektionsstyrelserna 

anmälda ledamöter senast tre veckor före mötet. Till extra möte ska kallelse med dagordning sändas 

ut senast 14 dagar före mötet.  

Protokoll  

 

§ 13. Fullmäktigemöten ska protokollföras. Formalia vid fullmäktigemöte  

§ 14. Fullmäktigemöte öppnas av förbundsordföranden som också leder förhandlingarna genom 

ärenden som anges i detta kapitels § 4 punkterna 1 – 3. Beslutförhet och omröstning  

§ 15. Fullmäktigemötet är beslutfört om minst 20 ledamöter är närvarande.  

§ 16. Fullmäktigemötet ska besluta genom öppen omröstning om inte sluten omröstning har begärts. 

Vid val ska sluten omröstning tillämpas om antalet föreslagna kandidater är fler än antalet platser 

som ska tillsättas.  

§ 17. Beslut vid fullmäktigemöte som avser fråga om upplösning av förbundet, eller stadgeändring 

måste för giltighet bifallas med 2/3 majoritet av de närvarande fullmäktigeledamöterna. För beslut i 

andra frågor räcker enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens mening om 

omröstningen är öppen. Vid sluten omröstning med lika röstetal avgörs utgången genom lottning.  

§ 18. Fullmäktige får besluta att ett visst ärende ska behandlas i närvaro av endast 

fullmäktigeledamöterna. Fullmäktige får i sådant fall besluta om vilka andra som därutöver får vara 

närvarande.  

 

Kap. 6 Förbundsstyrelsen  

 

§ 1. Förbundsstyrelsen företräder förbundet och leder förbundets verksamhet med utgångspunkt 

från stadgarna  

och fullmäktiges beslut.  

§ 2. Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande och fyra 

ledamöter. Valbarhet till förbundsstyrelsen  

§ 3. Andre vice ordföranden och fyra ledamöter ska väljas bland sektionsstyrelsernas ledamöter om 

valberedningen inte kan hitta lämplig kandidat i sektionsstyrelsen kan valberedningen välja annan 

medlem i sektionen så att alla sektionerna är representerade i förbundsstyrelsen. För andre vice 

ordföranden och för de fyra ledamöterna ska det väljas personliga ersättare. Ersättarna ska väljas 

bland sektionsstyrelsernas ledamöter. Om sektion inte bildats eller om centrala valberedningen inte 

har möjlighet att föreslå ledamot ur sektionsstyrelsen, får till andre vice ordföranden, till 
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förbundsstyrelseledamot eller till ersättare för ledamot väljas även den som saknar anknytning till 

sektionsstyrelse.  

 

Från studentsektionen utses ledamot samt ersättare för ledamot enligt regleringen i 

studentsektionens stadgar. Sida 6 av (6)  

 

Förbundsstyrelsens möten  

 

§ 4. Förbundsstyrelsen ska sammanträda på ordförandens kallelse eller när minst fyra ledamöter 

begär det. Beslutförhet och omröstning  

§ 5. Förbundsstyrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande. All omröstning sker 

öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst.  

§ 6. Förbundsstyrelsens möten ska protokollföras. Protokollet ska justeras av två personer. I första 

hand ska protokollet justeras i fallande ordning av ordföranden och en av de vice ordförandena.  

§ 7. Förbundsstyrelsen ska utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar  

1. bereda ärenden som ska behandlas i fullmäktige samt verkställa av fullmäktige fattade beslut,  

2. förbereda fullmäktiges val enligt kap. 5 § 4 punkt 19.  

3. förvalta förbundets tillgångar,  

4. före mars månads utgång upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser för föregående år och 

överlämna dessa till revisorerna,  

5. före december månads utgång upprätta ett förslag till en budget för kommande verksamhetsår  

6. stödja och övervaka verksamheten i sektionerna samt i särskild ordning överlämna ärenden till 

sektionsstyrelserna för beredning och delegerat beslutsfattande,  

7. besluta i ärenden av större vikt, av principiell betydelse eller av policykaraktär under förutsättning 

att ett ärende av denna karaktär enligt styrelsens enhälliga mening inte kan skjutas upp till 

fullmäktige hunnit sammanträda.  

§ 8. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillvarata och utveckla medlemmarnas 

intressen vad gäller löner och övriga anställningsvillkor. Förbundsstyrelsen äger rätt att anta eller 

förkasta förslag till allmängiltiga kollektivavtal för farmaceutisk personal inom de 

verksamhetsområden där förbundet är representerat. Förbundsstyrelsen får delegera rätten att fatta 

beslut enligt första stycket till sektionsstyrelse som representerar ett visst verksamhetsområde. Om 

sektionsstyrelse inte kan enas i beslutet ska styrelsen hänskjuta ärendet för avgörande till 

förbundsstyrelsen. För beslut om antagande eller förkastande av förslag som framlagts av motpart 

eller förlikningsorgan fordras att fem av förbundsstyrelsens ledamöter är ense om beslutet.  

§ 9. Förbundsstyrelsen kan efter ansökan och prövning i varje enskilt fall bevilja nedsättning av 

medlems förbundsavgift.  

§ 10. Vid befarad eller pågående arbetskonflikt får förbundsstyrelsen besluta om uttag av extra avgift 

för konfliktkostnader.  

 

Kap. 7 Förbundsstyrelsens arbetsutskott  
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§ 1. Förbundsstyrelsens arbetsutskott består av dess ordförande, vice ordförande och andre vice 

ordförande.  

§ 2. Arbetsutskottets uppgift är att besluta i ärenden som förbundsstyrelsen har delegerat till 

utskottet.  

§ 3. Arbetsutskottet är beslutfört när minst två ledamöter är närvarande.  

 

Kap. 8 Kansliet  

 

§ 1. Förbundets kansli ska fortlöpande handlägga ärenden enligt förbundsstyrelsens direktiv.  

§ 2. Förbundsstyrelsen anställer förbundsdirektören och fastställer dennes anställningsvillkor och 

arbetsinstruktion. Övrig kanslipersonal anställs av förbundsdirektören.  

 

Kap. 9 Sektionerna  

 

§ 1. Sektionernas uppgift är att bereda ärenden och att företräda medlemmarna inom sina 

respektive verksamhetsområden i yrkesmässiga och fackliga frågor på det sätt som förbundsstyrelsen 

bestämmer.  

§ 2. Förbundets sektioner är riksomfattande organ för anställda inom  

 

1. apoteksverksamhet (apotekssektionen)  

2. industrin (industrisektionen)  

3. offentlig verksamhet, (offentligsektionen) samt för  

4. studenter (studentsektionen).  

 

§ 3. Varje sektion leds av en styrelse.  

 

§ 4. För sektionernas verksamhet finns stadgar. Sektionsstadgar ska fastställas av fullmäktige. 

Undantag från sektionsstadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen för att vara giltiga.  

§ 5. En av ledamöterna i respektive sektion, företräder i regel sektionen, enligt kap.  

6 § 3, som ledamot i förbundsstyrelsen. Om denna ledamot är frånvarande under en längre period 

ska en 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. 

 

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

 

Kap. 10 Centrala valberedningen  
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§ 1. Centrala Valberedningen ska förbereda fullmäktiges val enligt kap. 5 § 4 punkt 16-18 och punkt 

20 samt valen av sektionernas styrelser enligt regleringen i stadgarna för varje sektion.  

§ 2. Centrala Valberedningen ska utföra sitt uppdrag självständigt och opartiskt.   

§ 3. Centrala Valberedningen ska i sitt arbete följa den av fullmäktige fastställda och vid varje tillfälle 

gällande instruktionen för valberedningens arbete. 

§ 4. Centrala Valberedningen ska bestå av ordförande och fyra ledamöter.  

§ 5. I förberedelserna för valen till sektionernas styrelser ska ledamot från berörd sektion adjungeras 

om sektionen inte redan är representerad i valberedningen. Berörd sektionsstyrelse ska på 

valberedningens uppmaning utse den som ska adjungeras.  

§ 6. Valberedningens förslag ska delges fullmäktigeledamöterna i samband med kallelse till 

fullmäktigemöte. Inkomna förslag ska redovisas.  

 

Kap. 11 Revisorerna  

 

§ 1. Förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av tre revisorer. För var och en av 

dessa ska finnas en suppleant. En revisor och suppleant för denne ska vara auktoriserad.  

§ 2. Revisorerna ska årligen före april månads utgång lämna en revisionsberättelse om styrelsens 

förvaltning och räkenskaper avseende det närmast föregående året.  

§ 3. Revisionsberättelse ska utan dröjsmål läggas fram för närmast följande ordinarie 

fullmäktigemöte och skall hållas tillgänglig när den är färdigställd.  

 

Kap. 12 Nätverk och Forum  

 

§ 1. Inom förbundet ska finnas Forum. 

§ 2. Inom förbundet kan finnas Nätverk. 

Dessa ska bildas efter beslut från förbundsstyrelsen. Enskilda medlemmar kan hos förbundsstyrelsen 

ansöka om att bilda ett nätverk. Utformningen av och riktlinjer för ett nätverks arbete beslutas av 

förbundsstyrelsen.  

§ 3. Nätverk och Forum ska ha till syfte stärkt delaktighet och engagemang för förbundets 

medlemmar. Ett nätverk kan, efter ansökan och beviljande hos förbundsstyrelsen, bilda ett forum 

inom förbundet. Utformningen av och riktlinjer för ett forums arbete beslutas av förbundsstyrelsen.  

 

Kap. 13 Forum för etikfrågor 

 

§ 1. Inom förbundet ska finnas ett forum för utveckling av etikfrågor.  

§ 2. Målet för etikforums arbete är att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella 

verksamhet.  

§ 3. Etikforum ska bestå av 5 - 7 ledamöter. Förbundsstyrelsen ska utse ordförande och ledamöter i 

etikforum. Förslag ska dessförinnan ha hämtats in från sektionernas styrelser. 
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§ 4. Etikforum ska årligen före den 1 maj lämna en berättelse till förbundsstyrelsen över det närmast 

föregående årets verksamhet.  

 

Kap. 14 Forum för ledarskapsfrågor  

 

§ 1. Inom förbundet ska finnas ett forum för utveckling av ledarskapsfrågor. 

§ 2. Utformningen och riktlinjer för forumet för ledarskapsfrågor ska beslutas av förbundsstyrelsen. 

 

Kap. 15 Forum för egenföretagarfrågor  

 

§ 1. Inom förbundet ska finnas ett forum för utveckling av egenföretagarfrågor.  

§ 2. Utformningen av och riktlinjer för forumet för egenföretagarfrågor ska beslutas av 

förbundsstyrelsen.  

 

Kap. 16 Formalia  

 

Upphävande av sektionsbeslut  

 

§ 1. Om sektion fattar ett beslut som strider emot förbundets stadgar eller som av förbundsstyrelsen 

anses som oförenligt med förbundets intressen, har förbundsstyrelsen rätt att upphäva beslutet.  

§ 2. Förbundsstyrelsens beslut att upphäva ett sektionsbeslut kan överklagas av berörd sektion.  

 

Prövning av ansökan om medlemskap eller upphörande av medlemskap  

§ 3. Förbundsstyrelsen ska besluta i ärenden som avser medlemskap. Förbundsstyrelsen får delegera  

1. rätten att pröva och besluta om medlemskap med stöd av kap. 2 § 1 punkterna 1 – 6,  

2. ansökan om utträde med stöd av kap. 2 § 5, samt  

3. om medlemskaps upphörande med stöd av kap. 2 § 6 punkterna 1 - 4.  

 

Stadgeändring  

 

§ 4. Fullmäktige får fatta beslut om ändring av dessa stadgar. För ändring fordras att minst 2/3 av de 

närvarande fullmäktigeledamöterna är ense om beslutet. Förslag om ändring av stadgarna får bara 

beslutas om detta tagits med i kallelsen till mötet samt om sektionerna haft tillräcklig tid för att 

förbereda frågan.  

 

Förbundets upplösning  

 

§ 5. Fullmäktige prövar frågan om upplösning av förbundet. För ett beslut om upplösning fordras att 

2/3 av de vid vardera två på varandra följande fullmäktigemöten närvarande ledamöterna är ense 
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om beslutet. § 8. Vid förbundets upplösning ska eventuella tillgångar användas till syften som 

överensstämmer med de förbundets ändamål som anges i kap.1 § 1 


