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Stadgar för Svenska Sjukhusfysikerförbundet 
(Professionsförening inom Naturvetarna) 
 
(Antagna vid årsmöte den 23 maj 1977, § 4 reviderad vid årsmöte den 5 oktober 
1988; § 1, § 3, § 4 och § 6 reviderade vid årsmöte den 1 december 1994; § 4 
reviderad vid årsmöte den 27 november 1997; § 1 och § 4 reviderad vid årsmötet 
28 november 2002; § 4 reviderad vid årsmötet 7 februari 2005, § 1 och § 5 
reviderad vid årsmötet 13 november 2014) 
 
§ 1 
Svenska Sjukhusfysikerförbundet omfattar medlemmar i Naturvetarna som 
innehar sjukhusfysikertjänst eller annan tjänst som fysiker med intresse för 
Sjukhusfysikerförbundets verksamhet. Dessutom kan arbetssökande, studerande 
samt pensionärer som är medlemmar i Naturvetarna erhålla medlemskap. 
 
Medlem som aktivt bidragit till förbundets verksamhet, eller annan person som 
verkat ienlighet med förbundets syfte enligt § 2 kan av årsmötet väljas till 
hedersmedlem. 
 
In- och utträde i Svenska Sjukhusfysikerförbundet sker genom ansökan till 
Naturvetarna. 
 
§ 2 
Förbundets syfte är 
 
att tillvarata sjukhusfysikernas ekonomiska och sociala intressen samt 
att verka för en allmän förbättring av deras arbetsvillkor, 
att främja en god utveckling i allt som rör sjukhusfysikernas utbildning och 
yrkesutövning, 
att verka för att sjukhusfysikernas speciella sakkunskap tillvaratas i 
 samhället, samt 
att sprida information om sjukhusfysikernas arbetsfält. 
 
§ 3 
Förbundet uttar medlemsavgift, vars storlek fastställes vid årsmötet. Medlem som 
trots påminnelse icke erlagt årlig avgift till förbundet utesluts genom styrelsens 
försorg efter påfordran från kassören. 
 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift i sjukhusfysikerförbundet. 
 
§ 4 
Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse om sju ordinarie ledamöter: 
ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare fyra ledamöter.  
 
Styrelsen är beslutande om minst fyra ledamöter är närvarande.  
 
Löpande ärenden kan av styrelsen delegeras till ett arbetsutskott bestående av 
ordföranden och en av de övriga styrelsemedlemmarna 
 
Styrelsens ledamöter väljes individuellt i tvåårsperioder vid årsmötet. 
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Styrelsen kan när som helst under löpande verksamhetsår per post inhämta 
medlemmarnas åsikter genom beslutande omröstning alternativt rådgivande 
omröstning. Rådgivande omröstning är att betrakta som en rekommendation till 
styrelsen, som på grundval av resultatet verkställer beslut i ett ärende eller 
föranstaltar om beslutande omröstning. 
 
§ 5 
Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande 
2. Val av vice ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet 
3. Styrelsens årsberättelse 
4. Revisorernas berättelse 
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Fastställande av årsavgift 
7. Val av styrelse 
8. Val av två revisorer 
9. Val av valberedning om tre ledamöter (varav en sammankallande) 
 
Tid och plats för årsmötet skall meddelas minst sex veckor i förväg. Förslag som 
rör de för årsmötet stadgeenliga ärenden enligt § 5 och som årsmötet kan komma 
att taga ställning till genom omröstning, skall skriftligen vara styrelsen tillhanda 
senast fem veckor före årsmötet. Frågor av allmän karaktär som kan komma att 
behandlas under punkt "Övriga ärenden" skall också lämnas in skriftligen fem 
veckor före årsmötet. Kallelse, föredragningslista och övrigt material skall 
utsändas minst tre veckor före årsmötet. 
 
§ 6 
Vid förbundets årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Beslut sker med 
enkel majoritet med undantag om vad som stadgas i § 9. Ordföranden har 
utslagsröst vid lika röstetal. Årsmötet kan med hänsyn till poströstande 
medlemmars intressen endast taga ställning till sådana förslag som upptagits i 
föredragningslistan. 
 
§ 7 
Medlem som är förhindrad att deltaga i förbundets årsmöte har rätt att sända 
poströst över de förslag som upptagits i föredragningslistan. Poströst skall vara 
valberedningen tillhanda senast fem dagar före årsmötet. 
 
§ 8 
Extramöte inom förbundet skall utlysas om styrelsen eller årsmötet finner det 
påkallat. För kallelse, föredragningslista och beslut om omröstning skall då gälla 
samma förutsättning som för årsmöte. 
 
§ 9 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av förbundet kan göras 
vid årsmöte eller extramöte om det biträdes av 2/3 av medlemmarna eller med 
enkel majoritet vid två på varandra följande möten. 
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