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Stadgar för Svensk Optikerförening 
Kontaktförening inom SRAT 
 
Att gälla från 1997-03-14. Reviderade 2017-04-06. 
 
§ 1 Ändamål 
 
Svensk Optikerförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av legitimerade 
optiker i Sverige. Föreningen är ansluten SRAT. 
 
Föreningen är en kontaktförening med uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, 
ekonomiska, yrkesmässiga och sociala intressen bland annat genom 
 
- att utgöra remissinstans för SRAT i frågor som rör dess medlemmar 
 
- att lämna SRAT underlag och upplysningar i förhandlingsfrågor och yrkesfrågor 
 
- att främja medlemsrekrytering till SRAT 
 
- att främja sammanhållningen mellan medlemmarna. 
 
- att bidra till att medlemmarna hålls informerade i fackliga frågor 
 
§ 2 Medlemskap 
 
Beslut om medlemskap fattas av SRAT efter skriftlig ansökan. 
 
§ 3 Medlems skyldigheter 
 
Medlem skall vara lojal mot föreningen, följa dess anvisningar och respektera dess 
beslut. 
 
Åtgärd som medlem vidtar på grund av tjänsteåliggande eller yrkesplikt skall dock 
inte betraktas som bristande lojalitet. 
 
Medlem har rätt att tillhöra Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA), om 
denne uppfyller AEA:s villkor. 
 
§ 4 Utträde 
 
Medlem äger efter skriftlig anmälan utträde ur föreningen och SRAT. Utträde sker 
en månad efter utgången av den kalendermånad under vilken den skriftliga 
utträdesanmälan inkommit såvida inte förbundsstyrelsen medger undantag. Beslut 
om utträde fattas av SRAT efter samråd med föreningen. Redan inbetalade 
medlemsavgifter återbetalas inte. 
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§ 5 Uteslutning 
 
SRAT har efter samråd med föreningen rätt att utesluta medlem om denne 
 
- inte inom föreskriven tid och inte heller efter påminnelse erlagt fastställda avgifter. 
 
- handlat i strid mot 3§ i dessa stadgar 
 
§ 6 Organisation 
 
Förening utövar sin verksamhet genom: 
 - Föreningsmöte, ordinarie eller extra 
 - Styrelse 
 - Deltagande som ombud vid förbundsmöte eller annat SRAT-organ. 
 
§ 7 Föreningsmöte 
 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet, ordinarie eller extra. 
 
Ordinarie föreningsmöte skall hållas varje år före mars månads utgång. Skriftlig 
kallelse till ordinarie föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast en 
månad före mötet. 
 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
Dagordningen vid ordinarie föreningsmöte skall innehålla följande punkter: 
 
l. Mötets behörighet 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
6. Godkännande av dagordningen 
7. Val av föreningsordförande 
8. Val av fyra-sju ordinarie styrelseledamöter 
9. Övriga val 
10. Behandling av inkomna motioner 
11. Behandling av frågor väckta av styrelsen 
12. Övriga frågor 
 
 
 
 
 
§ 8 Val 
 
Föreningsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Val sker med sluten omröstning 
om antalet förslag överstiger antal platser. Vid lika röstetal avgör lotten. Varje 
medlem äger en röst. 
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Styrelsen väljs på två år där mandattiden för halva antalet ledamöter inte ska 
sammanfalla med övriga. Övriga uppdrag väljs för ett år.  
 
 
§ 9 Motioner 
 
Motioner till föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före 
mötet. 
 
§ 10 Möten 
 
Möten med föreningen skall hållas då styrelsen finner lämpligt eller då minst 1/4 av 
medlemmarna så kräver. 
 
Extra föreningsmöte skall hållas inom en månad från begäran om att möte skall 
hållas. Kallelse med angivande av de ärenden mötet skall behandla skall ske 14 
dagar i förväg. 
 
§ 11 Styrelsen 
 
Styrelsen består av föreningsordföranden samt fyra-sju ledamöter, och är beslutsför 
då minst två ledamöter är närvarande. Telefonsammanträde likställs med närvaro. 
Till styrelsesammanträdena skall inbjudas studeranderepresentanter som väljs på 
föreningsmötet. 
 
I Svensk Optikerförenings styrelse kan en av ledamöter vara egenföretagare, 
antingen som egen eller som delägare. 
 
§ 12 Protokoll 
 
Protokoll skall föras vid såväl föreningsmöten som styrelsemöten. 
Protokollskopior skall sändas till SRAT:s kansli. 
 
§ 13 Ekonomi 
 
Medlemmarna erlägger medlemsavgift till SRAT. Avgiftens storlek fastställs av 
SRAT. 
 
För föreningens ekonomiska förvaltning gäller av SRAT utfärdade "Riktlinjer för 
handläggande av ekonomiska frågor beträffande SRAT:s kontaktgrupper". 
 
 
 
§ 14 Stadgeändring 
 
För förändring av föreningens stadgar fordras beslut av ordinarie föreningsmöte med 
2/3-dels majoritet. Ändring av denna § kan dock endast ske såsom vid upplösning 
enligt 15§. Stadgeändring skall godkännas av SRAT. 
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§ 15 Upplösning 
 
För upplösning av föreningen fordras beslut med 2/3-dels majoritet av två på 
varandra följande föreningsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. 


