Riksförbundet för Podiatrisk Medicin
Stadgar

Att gälla fr.o.m. 2009-01-23

§1 Organisation

1.1

Förbundets namn är Riksförbundet för Podiatrisk Medicin och förkortas
RF.Pod.Med. Det är en ideell förening med säte och huvudsaklig verksamhet i
Sverige.

1.2

Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ: ordinarie eller extra
årsmöte och styrelse. Lokalföreningar kan bildas och kontaktombud utses.

1.3

Riksförbundet för Podiatrisk Medicin är en partipolitisk neutral sammanslutning av
podiatriker och podiatristuderande som är medlemmar av SRAT.

1.4

Förbundet är en kontaktförening med uppgift att tillvarata medlemmarnas
fackliga, ekonomiska, utbildningsmässiga, yrkestekniska och sociala intressen
samt att verka för att medlemmarnas speciella kunskaper tillvaratas i samhället.

1.5

Förbundets uppgift är även:
- att utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar
- att lämna SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor
- att främja medlemsrekrytering till förbundet
- att främja sammanhållningen mellan medlemmarna
- att bidra till att medlemmarna hålls informerade i fackliga frågor
- att efter delegation från SRAT svara för förhandlingsfrågor.

§2 Syfte

2.1

Främja podiatrins anseende och roll inom vården.

2.2

Arbeta för att podiatrin skall vara ett legitimationsgrundande yrke.

2.3

Anordna vidareutbildningar för förbundets medlemmar.

2.4

Arbeta för podiaterns medicinska och kliniska befogenheter.

2.5

Arbeta för internationella samarbeten inom podiatrin.

2.6

Främja forskning inom podiatrin.

2.7

Verka för tvärprofessionella samarbeten.

§3 Medlemskap

3.1

Beslut om medlemskap fattas av SRAT efter samråd med förbundet. Medlemskap
kan vara aktivt medlemskap, studerandemedlemskap, medlemskap som egen
företagare eller passivt medlemskap. Medlemsansökan skall vara skriftlig.

3.2

Aktivt medlemskap kan beviljas den som genomgått en minst treårig akademisk
utbildning i podiatri, podiater med svensk examen/behörighet eller podiater som i
ett annat land genomgått podiatriutbildning och erhållit svensk behörighet.

3.3

Aktiv medlem har rösträtt och är valbar till förtroendeuppdrag inom förbundet.
Aktiv medlem har rätt att deltaga i förbundets seminarier, kursverksamhet,
konferenser och andra sammankomster.

3.4

Studerandemedlemskap kan beviljas den som påbörjat sin 3-åriga utbildning till
podiater. För student som ansöker om medlemskap skall intyg om påbörjade
studier till podiater även återföljas eller på annat sätt intygas.
Studerandemedlemskap är begränsat till studietiden vid podiatriutbildning.
Därefter övergår medlemskapet till aktivt medlemskap om inte passivt
medlemskap beviljas.

3.5

Studerandemedlem har rösträtt men är valbar för endast poster som avser
studerandemedlemskap.

3.6

Passivt medlemskap kan beviljas medlem som inte längre är yrkesverksam. Passiv
medlem har inte rösträtt och är ej valbar till förtroendeuppdrag i förbundet. Passiv
medlem har inte rätt att erhålla individuell service från förbundet eller SRAT.

3.7

Ansökan utanför förbundets reglemente får genomgå särskild prövning av
styrelsen.

§4 Etiska regler

4.1

Podiaterns främsta mål är att främja hälsa och övervinna sjukdom som är
relaterad till nedre extremiteten.

4.2

En podiater skall alltid iaktta tystnadsplikt och aldrig avslöja diagnos eller
behandling utan patientens godkännande, såvida inte lagen kräver det.

4.3

Undersökningar och behandlingar skall vara i enlighet med medicinsk och
beprövad vetenskap.

4.4

Podiatrisk verksamhet ska bedrivas med sterila instrument i den omfattning som
krävs.

4.5

Podiatern ska inte behandla åkommor denna inte har kompetens för. I dessa fall
ska patienten remitteras vidare för lämplig behandling. Yrkesutövaren får heller
inte göra utlåtanden inom annat område än det man har kompetens för.

4.6

En podiater ska alltid agera för patientens bästa och ta hänsyn till patientens vilja.

4.7

Patienter ska bemötas likvärdigt, oavsett hudfärg, sexuell läggning, ålder,
politiska åsikter, religion eller samhällsställning. Detta gäller även kollegor och
anställda.

4.8

Podiater är skyldiga att rapportera alla kända eller misstänkta övergrepp
relaterade till patienten till lämplig myndighet.

4.9

Undersökningar och behandlingar ska vara anpassade efter patientens behov.

§5 Förhållandet mellan medlem, förbund och SRAT

5.1

Medlem ska vara lojal mot RF.Pod.Med och SRAT, följa deras anvisningar och
respektera deras beslut. Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande
eller yrkesplikt skall dock inte betraktas som bristande lojalitet.

5.2

Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas erkände arbetslöshetskassa (AEA),
om denne uppfyller AEA:s villkor.

5.3

Ny medlem äger inte rätt att få individuell facklig service från SRAT eller
förbundet rörande problem som uppkommit redan vid tidpunkten för
medlemsansökan. SRAT:s styrelse kan dock bevilja sådan service om särskilda
skäl föreligger.

5.4

Medlem får inte under samma tid vara medlem i annan facklig organisation som
inte är ansluten till Saco.

5.5

Medlem får inte vara ansluten till annat förbund eller förening inom Saco (frånsett
samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört
förbund eller förening.

§6 Utträde

6.1

Medlem äger efter skriftlig anmälan utträde ur förbundet och SRAT. Utträde sker
tre månader efter utgången av den kalendermånad i vilken skriftlig anmälan
skett, såvida inte förbundsstyrelsen medger kortare tid. Beslut om utträde fattas
av SRAT efter samråd med förbundet.

§7 Uteslutning

7.1

SRAT har efter samråd med förbundet rätt att utesluta medlem om denne:
-

missbrukat förbundets namn eller på annat sätt skadat förbundets anseende.

-

inte inom föreskriven tid och inte heller efter påminnelse erlagt fastställda
avgifter.

-

handlat i strid mot 4§ och 5.1§ i denna stadga.

7.2

SRAT är en organisation, vars verksamhet bygger på värderingar som
kännetecknar en rättsstat, sådana de kommit uttryck i svensk grundlag, FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som den Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande
friheterna. Medlem som bryter mot förbundets stadgar, etiska riktlinjer eller
värderingar kan uteslutas.

7.3

Beslut om uteslutning fattas av SRAT:s förbundsstyrelse i samråd med
Riksförbundet för Podiatrisk Medicin.

§8 Årsmöte

8.1

Förbundets högsta beslutande organ är årsmöte ordinarie eller extra. Förbundets
verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

8.2

Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per år i anslutning till det nya kalenderåret
dock före mars månads utgång.

8.3

Skriftlig kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 2
månader före mötet.

8.4

Alla medlemmar äger rätt att inför årsmötet lämna in motion(er) dock senast 6
veckor innan.

8.5

På årsmötet väljs styrelsen. Ordförande, vice ordförande, ledamöter och
suppleanter väljs varje år. Sekreterare och kassör väljs på en två- års period,
dock ej samma år. Förbundets styrelse skall bestå av minst 5 och högst 7
ledamöter samt 3 suppleanter.

8.6

Dagordning vid ordinarie årsmöte skall innehålla följande punkter:
1. Mötets behörighet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsman tillika rösträknare
5. Fråga om mötet har blivit korrekt kallat
6. Fastställande av dagordningen
7. Verksamhetsberättelse
8. Planering och budget för verksamhetsåret
9. Val av förbundsordförande
10. Val av ordinarie ledamöter
11. Val av suppleanter
12. Val av valberedning
13. Behandling av inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
14. Behandling av frågor väckta av styrelsen (propositioner)
15. Mötets avslutande

8.7

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen finner lämpligt eller då minst ¼ av
medlemmarna så kräver.

8.8

Extra årsmöte skall hållas inom 2 månader från begäran om ett möte skall hållas.
Kallelse med angivande av de ärenden mötet skall behandla skall ske 14 dagar i
förväg.

§9 Beslut

9.1

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Val sker med sluten omröstning om
antalet förslag överstiger antal platser. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.
Varje medlem äger en röst.

9.2

Vid årsmöte får röstning ske med fullmakt, dock får ingen medlem härigenom
sammanlagt utöva mer än tre röster.

9.3

Utöver årsmötet äger den valda styrelsen rätt att fatta de beslut som pga.
begränsade tidsramar ej gör dem aktuella för årsmötet. Större beslut skall tas av
förbundets medlemmar i samband med årsmötet.

§10 Motioner

10.1

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senat 2 veckor före mötet.

§11 Styrelsen

11.1

Styrelsen ska sammanträda när minst tre styrelsemedlemmar så önskar.

11.2

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav
ordföranden eller vice ordföranden måste vara en av medlemmarna. Varje
medlem har en röst och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör
mötesordförandes röst.

11.3

Styrelsen åligger:
- Att leda och planera förbundets verksamhet.
- Att förbereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
- Att verkställa årsmötets beslut.
- Att handha förbundets ekonomiska angelägenheter.
- Att årligen till årsmötet presentera verksamhetsberättelse

§12 Protokoll

12.1

Protokoll skall föras vid såväl årsmöte som styrelsemöten. Protokollkopior ska
sändas till SRAT:s kansli.

§13 Ekonomi

13.1

Medlemmarna erlägger medlemsavgift till SRAT. Avgiftens storlek fastställs av
SRAT.

13.2

För förbundets ekonomiska förvaltning gäller av SRAT utfärdade ”Riktlinjer för
handläggande av ekonomiska frågor beträffande SRAT:s kontaktgrupper”.

§14 Stadgeändring

14.1

För ändring av förbundets stadgar fodras beslut av ordinarie årsmöte med 2/3dels majoritet. Ändring av denna § kan dock endast ske såsom vid upplösning
enligt 15 §. Stadgeändring skall godkännas av SRAT.

§15 Upplösning

15.1

För upplösning av föreningen fodras beslut med 2/3-dels majoritet av två på
varandra följande årsmöte varav minst ett skall vara ordinarie.

