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Stadgar för Sveriges Tandteknikerförbund 
Antagna av årsmötet 18 november 2016, med justeringar beslutade av årsmötet i §3, §10, §11, §19, 

§20 och §22 se protokoll. 

§ 1 Syfte 

Förbundet skall tillvarata tandtekniska laboratoriers intressen i egenskap av företag samt också 

tillvarata de anställdas intressen i laboratorierna, såsom övergripande frågor för branschen, lobbying 

arbete, internationella frågor och remissarbete. Förbundet uppträder inte som part i förhandlingar 

mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. 

§ 2 Organisation 

Förbundet är en frivillig sammanslutning av tandtekniska laboratorier och anställda i laboratorier. Av 

förbundet beslutad verksamhet bedrivs huvudsakligen av föreningens helägda dotterbolag Sveriges 

Tandteknikerförbunds Service AB. 

Förbundets beslutande organ är: 

• årsmötet 

• styrelsen 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Föreningens lokala verksamhet utövas av dess kretsar eller nätverk eller informationsställen.  

Södra kretsen/motsvarande 

Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Södermanland och Gotlands län med postnummer 

20–29, 34–39 och 58–64 

Västra kretsen/motsvarande 

Halland, Västra Götaland och Jönköpings län med postnummer 30–31, 33 och 40–57 

Östra kretsen/motsvarande 

Stockholms län med postnummer 10–19 samt 76 

Norra kretsen/motsvarande 

Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, 

Uppsalas och Örebro län med postnummer 65–98 (utom 76). 

Kretsarna/nätverken/informationsställen är underordnade förbundet.  

§ 3 Aktivt medlemskap 

Aktiva medlemmar är företag och anställda i företaget som inte är ägare samt student vid 

tandteknikerhögskola eller universitet. Med företag menas regelbundet och varaktigt bedriven 

näringsverksamhet. Företag som bedriver näringsverksamhet under flera olika adresser i Sverige 
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räknas som ett företag. Koncern som bedriver näringsverksamhet i flera dotterbolag i Sverige räknas 

som flera företag. 

Tandtekniska laboratorier som är sammanslutna i ett eller flera företag, som var för sig bedriver 

näringsverksamhet självständigt t ex på olika kostnadsställen eller i dotterbolag, och som skilda 

näringsidkare eller liknande, räknas som flera företag. 

Aktivt medlemskap kan av föreningens styrelse beviljas tandtekniskt laboratorium (företag) eller 

motsvarande som uppfyller samtliga de krav som ställs av förbundet, myndigheter och lagstiftning 

för bedrivandet av tandteknisk verksamhet samt den som är anställd och har tandteknisk examen, 

tandtekniskt biträde eller elev vid tandteknikerskola men inte är ägare, delägare eller VD av 

tandtekniskt laboratorium eller motsvarande. Medlemskapet tillhör den 

krets/nätverk/informationsställe inom vilket företaget är verksamt. Ägare, delägare och VD i aktivt 

medlemsföretag ingår i företagets medlemskap. 

För medlemskap gäller också att produktion av tandtekniska arbeten till övervägande del ska ske i 

Sverige. Att ha som affärsidé att importera tandtekniska arbeten, utan att ha sin huvudsakliga 

produktion i Sverige är ej förenligt med förbundets regler om medlemskap. Medlemmar i förbundet 

bör uppmuntras att aktivt marknadsföra de svenska laboratorierna och argumentera för lika 

spelregler inom och utom Sverige 

Medlemsombudaktivt  medlemskap 

Den som är behörig tandtekniker och/eller annan som företräder laboratoriet, är medlemsombud för 

aktiv medlem. Medlemsombud som inte ensam tecknar den aktive medlemmens firma skall vara 

befullmäktigad att företräda medlemmen i förbundet. 

Passivt medlemskap  

Passiva medlemmar är fysiska personer. 

Passiva medlemmar delas in i följande kategorier: 

1. Den som gått i pension och haft anknytning till branschen 

2. Den som på grund sjukdom inte längre är verksam inom branschen. 

3. Den som är verksam inom branschen utan att vara aktiv som tandtekniker eller om särskilda 

fall föreligger. 

4. Den som på grund av sjukdom eller annan orsak före 65 års ålder inte har tillräcklig intäkt av 

verksamhet eller lön som tandtekniker. 

5. Den som tidigare varit verksam i branschen oavsett ålder 

Aktiv och passiv medlem skall vara ansluten till den krets/närverk/informationsställe inom vars 

område medlemmen är hemmahörande. 

Aktivt medlemskap övergår genom registrering till passivt medlemskap när den som är medlems-

ombud upphör med sin tidigare verksamhet, eller har uppnått 65 års ålder. Registrering av passivt 

medlemskap sker fr.o.m. uppbördsterminen efter det den tidigare verksamheten helt har upphört. 
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Hedersmedlemskap 

Förbundets styrelse kan utse härav förtjänt person till hedersmedlem i föreningen och eller tilldela 

förtjänstmedalj. 

§ 4 Förbundsemblem med mera 

Aktiv medlem får använda förbundets emblem Sveriges Tandteknikerförbund med logotype.  

Om medlemskapet upphör är medlem skyldig att omedelbart och överallt i sin verksamhet avlägsna 

logotype och orden Sveriges Tandteknikerförbund. 

§ 5 Ansökan om medlemskap 

Ansökan om aktivt eller passivt medlemskap skall göras på fastställt formulär och tillställas 

förbundet, som efter hörande av styrelsen och/eller kretsen/nätverk/informationsställe, där den 

sökande är hemmahörande, beviljar, avslår eller vilandeförklarar ansökan. 

Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker de krav som framgår av § 3. 

§ 6 Medlemskaps upphörande 

Medlemskap kan upphöra efter uppsägning från endera förbundet eller medlem, eller genom 

uteslutning. 

Uppsägning 

Medlemskap upphör, efter skriftlig uppsägning, i och med utgången av tre betalningsperioder om 

vardera två månader exklusive den period inom vilken den skriftliga uppsägningen inkommit till 

förbundet. Motsvarande uppsägningstid om 6 månader exklusive uppsägningsmånad gäller också för 

anställda samt passiva medlemmar. För prenumeration på tidningen Tandteknikern ska uppsägning 

vara förbundet tillhanda senast innan fakturans förfallodatum annars förlängs prenumerationen med 

ett år. 

Uteslutning 

Förbundets styrelse kan efter hörande av respektive krets/nätverk/informationsställe och medlem 

omedelbart utesluta 

• medlem som brutit mot eller inte kan uppfylla förbundets stadgar eller brutit mot av 

förbundet eller dess kretsar/nätverk fattade beslut 

• medlem som inte inom trettio dagar efter erhållen varning om uteslutning erlagt beslutade 

avgifter 

• medlem som skadar förbundets eller tandteknikerkårens anseende eller försvårar förbundets 

arbete 

• medlem som handlar i strid mot förbundets målsättning 

Upphör aktivt medlemskap så upphör samtidigt allt medlemskap för varje ägare till, delägare i samt 

aktieägare i den aktive medlemmen och VD. 
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Medlem som efter uppsägning eller uteslutning utträder ur förbundet har ingen andel i föreningens 

tillgångar och är skyldig att erlägga fastställda och förfallna avgifter till dess medlemskap upphör. 

Utesluten medlem kan sedan två år från uteslutandet förflutit av styrelsen beviljas medlemskap i 

enlighet med § 3. 

§ 7 Talan mot beslut om avslag av inträdesansökan, om uppsägning och om uteslutning 

Talan får inte föras mot styrelsens beslut om avslag på inträdesansökan. Medlem som uppsagts eller 

uteslutits får hänskjuta beslutet härom till sådan skiljenämnd som nämns i § 24 om medlemmen 

inom trettio dagar efter det att han erhållit skriftligt besked om beslutet, skriftligen hos styrelsen 

begär skiljemannaförfarande. 

§ 8 Avgifter 

Årsmötet beslutar efter styrelsens förslag om de medlemsavgifter som skall erläggas och om avgift 

som medlemmarna skall erlägga till närstående organisation.  

Aktiv medlem skall alltid vara abonnent på tidningen Tandteknikern samt erlägga de serviceavgifter 

som styrelsen för Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB beslutar. Styrelsen beslutar också om 

avgift för tidningen Tandteknikern, annonspriser och om prenumerationsavgift för icke medlemmar 

Reducerad avgift  

Reducerad avgift på grund av långvarig sjukskrivning om minst sex månader eller vid förtids-

pensionering kan beviljas efter förhandling med ombudsman/VD för Sveriges Tandteknikerförbunds 

Service AB. 

Hedersmedlem betalar ingen avgift. 

§ 9 Uppgifter från medlemmar 

Medlem ska vid anfordran skriftligen lämna uppgift om antal anställda per den 31 december 

föregående år. Medlemmarna har skyldighet att lämna ifrån sig uppgifter om omsättning, 

exportomsättning samt storlek på import. 

Lämnas inte sådan uppgift får föreningen utan medlemmens hörande uppskatta antalet anställda 

liksom omsättning och import.  

§ 10 Styrelsen och dess sammansättning 

Styrelseledamöter och suppleanter ska i första hand bestå av aktiva medlemmar. Valberedning får 

dock föreslå andra lämpliga personer utanför denna krets. 

Styrelsen utgörs av ordföranden, högst åtta övriga ordinarie ledamöter och högst fyra suppleanter. 

Styrelsens ordförande väljs för en årsmötesperiod och får väljas om. En av suppleanterna kan vara 

anställd tandtekniker som inte är ägare eller VD eller är anställd i något av ledamöternas 

laboratorier.  
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Fyra av de ordinarie ledamöterna skall representera var sin krets eller motsvarande och vara 

medlemsombud för ett laboratorium. Två av de ordinarie ledamöterna kan vara anställda 

tandtekniker som inte är ägare eller medlemsombud och inte heller tillhör laboratorium som ovan. 

Vice ordförande får av den konstituerande styrelsen väljas för högst 2 år. Minst en ledamot ska väljas 

för 2 år.  Övriga ordinarie ledamöterna väljs för en årsmötesperiod. Suppleanterna som inte är 

personliga, väljs i turordning. Minst en suppleant ska väljas för två år. Övriga suppleanter väljs för en 

årsmötesperiod. 

Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleanten i dennes ställe.   

Suppleant, som inte deltar i styrelsens sammanträde som ersättare för ordinarie ledamot, äger alltid 

rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden men inte rösta. 

Styrelsen är beslutsför när minst fem ledamöter, eller dess ersättande suppleant, är närvarande. 

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val avgör dock 

lotten. 

Föredragande och sekreterare i styrelsen utses av styrelsen och behöver inte vara ledamot. Är inte 

föredragande och sekreterare utsedd av styrelsen är ordföranden föredragande och en av de övriga 

ledamöterna sekreterare. 

§ 11 Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen bland annat och särskilt att: 

• övervaka förbudets verksamhet och tillse att stadgarna efterföljs 

• fastställa årsmötets dagordning 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• anställa, uppsäga och avskeda förbundets tjänstemän 

• låta föra föreningens räkenskaper 

• med gemensamt ansvar förvalta förbundets tillgångar 

• besluta om firmateckning 

Styrelsen har rätt att befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar söka, kära och svara och att 

även för övrigt föra förbundets talan. 

§ 12 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst tre ledamöter begär det. 

Mötessätt sker via telefon eller annat lämpligt mötessätt eller fysiskt på ort som ordföranden eller 

minst tre ledamöter bestämmer. 

§ 13 Ombudsman 

Ombudsmannen är förbundets verkställande tjänsteman och handhar enligt för honom utfärdad 

instruktion ledningen av förbundets löpande verksamhet med den beslutanderätt som därtill 

erfordras. 
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Ombudsmannen, eller annan som styrelsen utser, tecknar förbundets firma och har rätt att för 

förbundets räkning, söka, kära och svara och även för övrigt föra förbundets talan. 

När ombudsman inte är utsedd får styrelsen utse verkställande direktören i Sveriges 

Tandteknikerförbunds Service AB att utöva ombudsmannens samtliga befogenheter enligt stadgarna. 

§ 14 Årsmöte 

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Det skall sammanträda en gång varje kalenderår på 

plats som styrelsen bestämmer. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen anser det nödvändigt eller om det för uppgivet ändamål begärs av 

minst 10 procent av sammanlagda antalet aktiva medlemmar eller av förbundets revisorer. På extra 

årsmöte får inga andra ärenden avgöras än sådana som angivits i kallelsen eller står i omedelbart 

samband därmed. 

§ 15 Kallelse till årsmöte 

Kallelse till årsmöte skall ske senast fyra veckor före årsmötet genom publicering i tidningen 

Tandteknikern och på hemsidan www.dentallab.se. 

Särskild kallelse innefattande uppgift om vad som skall förekomma på årsmötet skall hållas 

tillgängligt för samtliga medlemmar senast 10 dagar före årsmötet genom publicering på hemsidan 

www.dentallab.se och/eller via särskilt utskick per fysisk post eller via mejl. 

§ 16 Deltagare i årsmötet 

Medlemmar enligt § 3, förbundets tjänstemän och av styrelsen särskilt inbjudna har rätt att närvara 

vid årsmötet liksom Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB:s tjänstemän och styrelse. 

§ 17 Valnämnd och val 

Valnämnden utgörs av en representant för varje krets som tillsätts för en årsmötesperiod. Finns ej 

någon krets utser årsmötet lämplig person. Geografiska spridning av representanter ska eftersträvas. 

Därutöver utses en sammankallande av styrelsen. Representanter för företag och anställda bör 

finnas med i valberedningen. 

Valnämndens uppgift är att efter hörande av kretsarna förbereda valen och framlägga förslag till 

kandidater vid nästkommande årsmöte. 

Vid årsmöte valbar till styrelsens ordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorns 

suppleant och representanter vid bolagsstämma är kandidater som föreslagits av valnämnden. 

På samma sätt valbara är kandidater till dessa poster som av kretsstyrelserna/motsvarande eller av 

aktiv medlem i tid föreslagits valnämnden och som åter nomineras på årsmötet. 

Härutöver får ingen kandidat nomineras på årsmötet. 

Kretsarnas/nätverkens/informationsställenas förslag till kandidater skall vara valnämnden tillhanda 

senast sex veckor före årsmötet. Kansliet skall informeras om förslagen via mejl senast fyra veckor 

före årsmötet. 

http://www.dentallab.se/
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§ 18 Rösträtt 

Endast vid årsmötet närvarande medlemsombud eller medlemsombudets befullmäktigade ombud 

som skall vara delägare i samma företag, eller ombud för annat medlemsföretag för aktiv medlem, 

och aktiv medlem som är anställd tandtekniker och som ej är ägare, eller delägare eller VD samt 

ombud för denne medlem som är tandtekniker men ej ägare eller delägare eller VD, vilka alla betalat 

fastställda avgifter för det verksamhetsår som behandlats av innevarande årsmöte, och som för 

övrigt fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att utöva rösträtt. 

Medlemsombud som avser att själv eller genom sitt befullmäktigade ombud utöva nämnda rösträtt 

skall låta medlemsföretaget skriftligen anmäla detta till styrelsen. Anmälan skall vara kansliet 

tillhanda senast sju vardagar före årsmötet äger rum.  

Vid val och omröstning har ett medlemsombud för varje aktiv medlem tre röster för företaget och en 

röst för varje anställd. Aktiv medlem som är anställd tandtekniker och som inte är ägare eller 

delägare eller VD har en röst. Beräkning av antalet anställda utgår från § 9. 

Ingen får utöva rösträtt för mer än tjugo procent av det sammanlagda antalet röster vid årsmötet, 

räknat i hela tal efter gängse avrundning. Medlemsföretag som tillsammans ingår i en koncern räknas 

som ett företag vid omröstning. Om företag ingår i koncern skall det framgå vid upprättandet av 

röstlängden. Medlemsombud för aktiv medlem som underlåtit att inlämna uppgift enligt § 9 åtnjuter 

en röst vid årsmötet. 

Omröstning sker öppet eller kan ske med slutna röstsedlar. 

Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i fall som avses i § 22 och 26. Vid lika röstetal gäller den 

mening ordföranden biträder. Vid val avgör dock lotten. 

Styrelsens medlemmar deltar inte i val av revisorer eller i beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen. 

§ 19 Ärenden vid ordinarie årsmöte 

Styrelsen fastställer de ärenden som skall upptas på årsmötets dagordning.  

Motionsrätt till årsmöte tillkommer kretsstyrelserna/motsvarande och medlemmar som har rösträtt. 

Motion från kretsstyrelse/motsvarande eller från röstberättigad medlem skall skriftligen inges till 

styrelsen och vara kansliet tillhanda senast fem veckor före årsmötet för att upptas till behandling på 

årsmötet. 

Årsmötets förhandlingar öppnas och leds av förbundets ordförande och vid frånvaro för denne av 

vice ordföranden. 

Vid ordinarie årsmöte skall bland annat förekomma följande ärenden: 

• godkännande av röstlängd, 

• val av justeringsmän, 

• fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande, 

• protokoll från föregående årsmöte, 
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• styrelsens verksamhetsberättelse, 

• revisorernas berättelse, 

• fastställande av resultat-och balansräkning, 

• styrelsens ansvarsfrihet, 

• arvoden, traktamenten, reseersättningar och liknande, 

• avgifter, 

• styrelsens förslag till årsmötet, 

• kretsarnas eller motsvarande motioner, 

• rapport om Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB, 

• Övriga på dagordningen specificerade ärenden. 

Val av 

• styrelsens ordförande, 

• övriga styrelseledamöter, 

• styrelseledamöternas suppleanter, 

• revisorer, 

• revisorernas suppleanter, 

• representanter till Sveriges Tandteknikerförbunds Service AB´s bolagsstämma,  

• valnämnd, 

• redaktionskommitté 

Redaktionskommitté utses på årsmötet. Ansvarig utgivare av tidningen Tandteknikern är förbundets 

ordförande. 

Representanter till bolagsstämman skall ha rösträtt som fördelas på totala antalet aktier tillika röster 

om 2000 fördelat per representant. Vid frånvaro på bolagsstämma, träder ordföranden och i hans 

frånvaro, vice ordförande in. 

Förutom ansvarige utgivares ansvar enlig lag skall utgivaren tillse att tidningens innehåll är förenligt 

med förbundets syften, vision och mål. 

Styrelsen utser chefredaktör för tidningen.  

Chefredaktören är anställd i Sveriges Tandteknikerförbund. 

§ 20 Protokoll 

Protokoll skall föras på årsmöten samt styrelsemöten. 

Årsmötets protokoll skall utsändas eller hållas tillgängligt för alla som deltagit i årsmötet samt till 

styrelsemedlemmar och deras suppleanter samt till kretsarnas ordförande. 

Ledamot eller medlem som deltagit i ett ärendes avgörande har biträtt detta om inte avvikande 

mening antecknats till protokollet. 

 

 



                           Stadgar 
            Antagna 2016-11-18 
  

Sida 9 av 9 
Sveriges Tandteknikerförbund 
Telefon: 08-470 55 20 
Mejl: styrelsen@dentallab.se 
Hemsida: www.dentallab.se 
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, 111 22 Stockholm 

§ 21 Föreningens räkenskaper och revisorer 

Förbundets räkenskaper skall föras för verksamhetsår som omfattar tiden 1 juli - 30 juni, och skall 

vara avslutade senast tre månader därefter då de skall ha avlämnats till revisorn. 

Årsmötet väljer en ordinarie revisor och en revisor suppleant. 

Det åligger revisorn att senast tre veckor efter emottagandet ha granskat räkenskaperna och 

styrelsens verksamhetsberättelse. 

Verksamhets- och revisionsberättelserna skall utsändas med kallelse till årsmöte. 

§ 22 Stadgeändring 

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen eller efter 

motion från kretsstyrelse eller röstberättigad medlem. 

För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt måste det fattas med stöd av minst två tredjedelar 

av de röster som avgetts i ärendet. 

§ 23 Tolkning och tillämpning av stadgar 

Förbundets årsmöte och styrelse beslutar om hur dessa stadgar skall tolkas och tillämpas från 

förbundets sida. Styrelsen bör utfärda skriftliga instruktioner beträffande tolkning och tillämpning av 

särskilt viktiga och aktuella paragrafer. 

Det åligger medlemsombud och medlemmar att följa styrelsens anvisningar i protokoll och i särskilt 

utfärdade instruktioner. 

§ 24 Skiljedom 

Tvist mellan förbund och medlem får inte dras inför domstol, utan skall avgöras av skiljemän, enligt 

gällande lag. 

§ 25 Förbundets firmateckning 

Förbundets firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och ombudsmannen var för sig, eller av 

annan som styrelsen utser. 

§ 26 Förbundets upplösning 

Beslut om upplösning av förbundet skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav ett 

ordinarie, och kräver för sin giltighet två tredjedelar av de avgivna rösterna på bägge mötena. 

Det senare årsmötet skall dessutom besluta om hur man skall förfara med förbundets behållna 

tillgångar. De aktiva företagsmedlemmar som är registrerade vid sista årsmötet ska tilldelas behållna 

tillgångar efter sina fastställda avgifters storlek inklusive serviceavgifter vid denna tidpunkt. Hänsyn 

ska inta tas till medlemstidens längd, dock gäller att medlemmen måste ha varit registrerad som aktiv 

medlem under de tre senaste åren räknat från sista årsmötesdagen och betalt sina avgifter för denna 

period. 


