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Stadgar för Tjänstetandläkarföreningen 
med ändringar införda genom beslut på föreningsmöte 2021

Föreningens ändamål 
§ 1
Tjänstetandläkarföreningen har till ändamål att sammansluta landets tjänstetandläkare i syfte att främja 
medlemmarnas fackliga, ekonomiska, yrkesmässiga och sociala intressen. 
§ 2
Upphört att gälla (föreningsmöte 2010)

Föreningens uppbyggnad och medlemskap 
§ 3
Tjänstetandläkarföreningen är indelad i lokalavdelningar. Varje medlem tillhör en lokalavdelning. 
Lokalavdelning skall omfatta samtliga medlemmar verksamma hos samma arbetsgivare eller samtliga 
medlemmar med annat motsvarande gemensamt motpartsförhållande inom ett eller flera 
huvudmannaområden. 
En eller flera lokalavdelningar kan även inrättas för medlemmar med begränsade rättigheter utan att 
sådant gemensamt motpartsförhållande föreligger som avses i 2:a st. 
Varje lokalavdelning utgör en organisatorisk enhet. 
Styrelsen beslutar efter samråd med berörda lokalavdelningar om föreningens indelning i 
lokalavdelningar samt vilka medlemmar en lokalavdelning omfattar. 
§ 4
Medlemskap i föreningen kan vinnas och bibehållas endast av den som innehar i Sverige gällande 
tandläkarlegitimation. 
Medlemskap vinnes 
a) genom inval i den ordning styrelsen bestämmer
b) genom omregistrering av medlem i STF/STUD som erhållit i Sverige gällande

tandläkarlegitimation
Medlemskap kan inte vinnas under varsel om eller under pågående arbetsmarknadskonflikt, vari 
Tjänstetandläkarföreningen eller annan organisation med vilken Tjänstetandläkarföreningen samverkar 
i ställningstaganden om sådan konflikt är part, om inte synnerliga skäl föreligger. 
Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från föreningen rörande problem som 
uppkommit tidigare än tre månader efter tidpunkten för inträdet. 
Medlemskap är aktivt. Medlem som varaktigt lämnat yrket i Sverige tilldelas passivt medlemskap 
enligt de närmare bestämmelser styrelsen fastställer. 
Aktiv medlem som varaktigt och uteslutande utövar yrket i Sverige som egen företagare eller bedriver 
sin verksamhet under företagarliknande omständigheter kan tilldelas medlemskap med begränsade 
rättigheter. 
§ 5
För tid då Tjänstetandläkarföreningen är medlem i Sveriges Tandläkarförbund är även medlem i 
Tjänstetandläkarföreningen tillika medlem i Sveriges Tandläkarförbund.  
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§ 6
Den som uteslutits ur föreningen skall för att kunna återinväljas i föreningen före invalet ha till fullo 
erlagt vid uteslutningen förfallna och oguldna avgifter, som han varit skyldig att erlägga. 
För att invälja medlem, som av andra skäl än bristande betalning är utesluten av annan inom Sveriges 
Tandläkarförbund ingående riksförening, skall först inhämtas synpunkter från den förening som 
uteslutit den berörda tandläkaren. Skälig karenstid för inval bör iakttagas.  
Medlem som utträtt har inte rätt att återfå erlagda avgifter. 

Föreningens organ 
§ 7
Föreningens beslutande organ utgörs av
a) Föreningsmötet
b) Styrelsen
c) Arbetsutskottet

Föreningsmöte 
§ 8
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av en representant för varje 
lokalavdelning. Lokalavdelningens röstetal bestäms i proportion till det antal aktiva medlemmar som 
per den 31 augusti varje år är registrerat inom respektive avdelning. Röstetalet för varje avdelning 
utgör en röst för varje påbörjat 40-tal medlemmar. 
Avdelning som avses i § 3, 3 st, äger ej rösträtt avseende beslut som avses i § 12 b), d) eller e). 
Fullmaktsröstning är ej tillåten. 
I övrigt deltar i föreningsmötet med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt styrelsens ledamöter 
samt med yttranderätt minst en av revisorerna. 
§ 9
Ordinarie föreningsmöte hålles på kallelse av styrelsen vid lämplig tidpunkt under månaderna oktober, 
november eller december. 
Extra föreningsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen då den bedömer att visst ärende av brådskande 
natur bör underställas föreningens högsta beslutande organ. 
Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om revisorerna eller minst fem lokalavdelningar så begär. 
Sådant extra föreningsmöte skall äga rum inom en månad från det begäran härom kommit styrelsen 
tillhanda. 
§ 10
Kallelse jämte föredragningslista och möteshandlingar till föreningsmöte skall utsändas till 
lokalavdelningarna senast en månad före föreningsmötet. 
Kallelse till extra föreningsmöte utsändes till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Vid 
extra föreningsmöte får endast behandlas de ärenden som föranlett det extra mötet och som upptagits 
på föredragningslista för mötet. 
§ 11
Föreningsmötet leds av föreningens ordförande.
§ 12
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden upptagas i föredragningslista för mötet
a) Utseende av två representanter att jämte ordföranden justera mötesprotokollet,
b) Fastställande av de av styrelsen framlagda räkenskaperna för föregående verksamhetsår,
c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen beträffande föregående års förvaltning,



4 

d) Fastställande av budget, centrala medlemsavgifter samt konfliktfondsavgifter för följande
verksamhetsår,

e) Beslut om utdebitering till Tjänstetandläkarföreningens beredskapsfond,
f) Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
g) Val av en ordinarie yrkesrevisor och en yrkesrevisorsuppleant eller val av registrerat

revisionsbolag.
h) Vart tredje år val av valberedning om två personer,
i) Vart tredje år val av föreningens, tillika styrelsens, ordförande och vice ordförande samt

ytterligare fyra styrelseledamöter,
Valbara till poster enligt f), h) samt i) är endast aktiva medlemmar. 
Samtliga val avser tiden från och med den 1 januari nästföljande år. 
Kompletteringsval sker alltid för återstående del av mandatperioden. 
Representanterna är berättigade att efter egen prövning rösta och handla. 
Vid föreningsmöte röstas alltid öppet utom vid val då mer än en kandidat är nominerad till en och 
samma funktion. I detta fall röstas medelst röstsedel. 
Vid röstning gäller enkel majoritet utom i fråga där annorlunda är stadgat. 
Vid lika röstetal avgör lotten. 
Vid omröstning skall röstningsresultatet protokollföras. 
§ 13
För att ärende skall kunna behandlas av föreningsmöte fordras att det finns upptaget på den till 
kallelsen fogade föredragningslistan. Ärende som inte upptagits på denna kan likväl upptas till 
behandling och beslut om föreningsmötet med 4/5 majoritet så beslutar. 
Föreningsmötet är beslutsmässigt om vid sammanträdet representanter för minst hälften av 
föreningens lokalavdelningar är närvarande. 
§ 14
Rätt att väcka motion till föreningsmötet tillkommer lokalavdelning och enskild medlem.
Motion skall ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar före föreningsmötet och skall med styrelsens 
yttrande bifogas föreningsmöteshandlingarna. 
§ 15
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

Styrelsen 
§ 16
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare fyra ledamöter.
§ 17
Om i styrelsen inte skulle komma att ingå någon företrädare för allmän- eller specialisttandvård skall 
sådan väljas på ett särskilt tilläggsmandat efter förslag från valberedningen. 
§ 18
Uppkommer under löpande mandatperiod
– vakans på posten som föreningens ordförande inträder vice ordföranden som ordförande

intill nästa ordinarie föreningsmöte då kompletteringsval skall ske,
– vakans på posten som föreningens vice ordförande inträder en av föreningsstyrelsen inom

sig utsedd ledamot att fungera intill nästa ordinarie föreningsmöte.
§ 19
Ledamot av styrelsen kan inte vara lokalavdelningsrepresentant vid föreningsmöte i 
Tjänstetandläkarföreningen. 
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§ 20
Styrelsen har sitt säte i Stockholm, men kan sammanträda på ort styrelsen själv bestämmer. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden. 
§ 21
Styrelsen åligger
att verkställa av föreningsmöte fattade beslut, 
att handha föreningens angelägenheter och ekonomiska förvaltning, 
att inom sig utse arbetsutskott, 
att årligen före den 1 september avge berättelse över föregående års verksamhet, 
att  i utrett skick och med eget yttrande senast en månad före årsmötet och minst en vecka före extra 

föreningsmöte till lokalavdelningarna, revisorerna och valberedningen utsända de ärenden som 
skall behandlas av mötet. Till dessa handlingar skall i förekommande fall fogas valberedningens 
förslag, 

§ 22
I styrelsen röstas alltid öppet.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Enkel majoritet gäller. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 
§ 23
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden och ytterligare en 
ledamot. 
Om styrelsen sammanträder per post eller telefon skall protokollet justeras av samtliga deltagare. 

Lokalavdelningarna och dess förhållande till föreningen 
§ 24
För lokalavdelning skall finnas stadgar. Dessa skall för att äga giltighet godkännas av styrelsen. 
Styrelsen får endast godkänna lokalavdelningsstadgar om det av dessa framgår: 
– att avdelningen inom sitt verksamhetsområde har till ändamål att främja sina medlemmars

fackliga, ekonomiska och sociala intressen.
– att grundläggande bestämmelser om förutsättningarna för lokalavdelningen följer av

Tjänstetandläkarföreningens stadgar
– att avdelning är skyldig att ställa sig till efterrättelse å föreningens vägnar i laga ordning

fattade beslut.
– att i fråga om vilken avdelning eller dess styrelse genom utsänd information erhållit kännedom att

den är under behandling inom föreningens beslutande organ, får avdelning inte fatta beslut, som
föregriper beslut eller åtgärd av nämnda organ.

– att minst ett möte avhålles årligen där samtliga medlemmar i avdelningen kallas och
följande ärenden behandlas
a) Fastställande av de av lokalavdelningsstyrelsen framlagda räkenskaperna för föregående

verksamhetsår,
b) Beslut om ansvarsfrihet för lokalavdelningsstyrelsen beträffande föregående års förvaltning,
c) Fastställande av budget och lokala medlemsavgifter för följande verksamhetsår,
d) Val av minst en revisor,
e) Val av ordförande och övriga styrelseledamöter i lokalavdelningen,

– att endast aktiva medlemmar äger rösträtt på avdelningsmöte
– att fullmaktsröstning ej är tillåten
– att endast aktiva medlemmar är valbara till poster enligt d) och e)
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– att om i avdelningens styrelse eller dess förhandlingsdelegation inte skulle komma att ingå
 någon företrädare för allmän- eller specialisttandvård skall sådan adjungeras till styrelsen eller
delegationen.

Avgifter 
§ 25
Enskild medlem är skyldig att i den ordning styrelsen fastställer till föreningen och till den 
lokalavdelning han tillhör inbetala fastställda medlemsavgifter och övriga avgifter.
§ 26
Medlem kan befrias från skyldighet att erlägga avgifter till föreningen enligt styrelsens be-
stämmande.
§ 27
Medlem, som trots uppmaning inte har betalat förfallen avgift inom minst en månad och upp till två 
månader efter ordinarie förfallodatum skall uteslutas ur föreningen. Handläggningen av detta sker i 
enlighet med regler som styrelsen fastställer.

Revision 
§ 28
De av föreningen valda revisorerna har att granska hela förvaltningen inom sitt revisionsområde.
Revisorerna skall senast den 15 maj till föreningen ha ingivit sin revisionsberättelse.
§ 29
Styrelsen skall ge revisorerna tillfälle att verkställa en granskning av föreningens verksamhet och
räkenskaper i den omfattning revisorerna finner behövligt samt lämna de upplysningar och det biträde
som de begär.
§ 30
Revisorerna får inte lämna upplysningar till enskilda medlemmar eller utomstående om sådana
föreningens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan
vara till nackdel för föreningen. Revisorerna är dock skyldiga att till föreningsmötet lämna de
upplysningar föreningsmötet begär, om det inte skulle vara till väsentlig nackdel för föreningen.

Valberedning 
§ 31
Valberedningen består av två personer, valda av årsmötet med en mandattid av tre år. Beredningen
utser inom sig ordförande.
§ 32
Valberedningen åligger att inför val på föreningsmöte av styrelse och revisorer föreslå kandidater. För
val som skall ske på ordinarie föreningsmöte skall valberedningens förslag inges till styrelsen senast
den 1 oktober.
§ 33
Valberedningen skall på begäran av ombud på föreningsmöte redovisa, vilka utöver de av
valberedningen föreslagna, som av namngivna lokalavdelningar och andra medlemskategoriers
sammanslutningar framförts som kandidater till de olika posterna
§ 34
Valberedningen åligger att vid årsmötet genom någon av beredningens ledamöter motivera framlagt
förslag.
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Medlems förhållande till föreningen  
§ 35  
Enskild medlem äger inte rätt att söka eller antaga tjänst eller tandvårdsuppdrag, för vilka fastställts 
villkor som inte godkänts av föreningen. 
§ 36 
Medlem är skyldig att ställa sig till efterrättelse å Tjänstetandläkarföreningens vägnar i laga ordning 
fattade beslut och behörigen utfärdade anvisningar. 
§ 37 
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller stadgarna för Tjänstetandläkaravdelning, Sveriges 
Tandläkarförbunds centrala, regionala eller lokala organ eller etiska regler eller som eljest i sitt 
uppträdande eller i sin verksamhet brister i kollegialitet kan tilldelas erinran eller varning eller 
uteslutas ur föreningen och Sveriges Tandläkarförbund. 
Beslut om åtgärd fattas av styrelsen. 
Utesluten medlem har inte rätt att återfå erlagda avgifter. 
 
Förhållandet mellan medlemmar 
§ 38Etiska och personliga spörsmål även som tvister mellan medlemmar skall behandlas genom 
lokalavdelningens försorg som i förekommande fall fattar erforderliga beslut. 
Lokalavdelningen äger även rätt att med utförlig motivering hänskjuta ärendet till styrelsen. 
§ 39 
Medlem som inte åtnöjes med lokalavdelningens beslut äger rätt att inom 30 dagar efter det att beslutet 
delgivits med utförlig motivering söka ändring däri hos styrelsen. 
§ 40 
De som för föreningens räkning deltar i behandling av frågor enligt § 38 är skyldiga att iakttaga 
tystnadsplikt rörande vad som under handläggningen framkommit och om den åsikt envar ledamot i 
beslutande organ biträtt. 
 
Stadgeändring och föreningens upplösning 
§ 41  
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie föreningsmöte. Förslag om ändring skall av styrelsen 
delgivas föreningsmötet. Erhåller föreslaget 2/3 av de vid mötet avgivna rösterna, är det antaget. 
§ 42 
Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande verksamhetsår, såvida föreningsmötet 
inte annorlunda beslutar. 
§ 43 
För föreningens upplösning fordras beslut därom på två med minst tre månaders mellanrum på 
varandra följande föreningsmöten. Beslutet skall vardera gången stödjas av minst 4/5 av de avgivna 
rösterna. 
Vid föreningens upplösning skall beträffande i föreningens ägo befintliga tillgångar, om vilka 
bestämmelser inte finns, beslut fattas om medlens användning. 

 




