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Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs 
lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för STHFs 
lokalföreningar. 
 
STHFs lokalföreningar är viktiga och en del av föreningens kärnverksamhet. 
Lokalföreningarna skall inte enbart verka för medlemmarnas fackliga intressen utan även 
ekonomiska, yrkespolitiska, utbildningsmässiga och sociala frågeställningar ska tillvaratas.  
Många medlemmar är inte insatta i vad det t ex innebär att delta i samverkansgrupper eller hur 
en löneförhandling går till. Det är viktigt att man som medlem får information om att man kan 
vända sig till sin lokalförening om det uppstår problem på arbetsplatsen. 
 
 
Lokalföreningarnas verksamhet har sin grund i lokalföreningsstadgan § 1 

 
• tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska, yrkespolitiska utbildningsmässiga 

och sociala intressen                                                   

• verka för att tandhygienistprofessionens kunskaper tillvaratas i samhället 

• rekrytera medlemmar till STHF 

• förmedla information mellan medlemmarna, STHF och SRAT 

• efter kallelse från STHFs styrelse utse ombud till STHFs kongress och 
lokalföreningskonferens/ordförandekonferens 

• handlägga frågor som delegeras av STHF och SRAT 

• utse/föreslå representanter i partsammansatta organ 

• verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna  

• såsom lokal part gentemot arbetsgivaren företräda SRAT 

 
Under ett verksamhetsår ska årsmöte hållas under årets första kvartal och kallelse ska nå alla 
STHFs medlemmar i respektive region/län.   
Lokalföreningens verksamhet bygger också på att anordna föreningsmöten med aktuella 
teman inom yrkesområdet. 

 
  

• Samtliga STHFs medlemmar tillhör en lokalförening i respektive region/län både 
privatanställda och anställda inom landsting och kommun samt egna företagare. 

 



• STHFs medlemsregister är utgångspunkt för vilken lokalförening man tillhör. 

 
• STHFs kansli kan tillhandahålla register över medlemmar i respektive region/län.  

 
Förenings- och medlemsmöten 
 

• Förmedla regelbunden information om det lokala fackliga arbetet till lokalföreningens 
medlemmar. STHFs styrelse utser kontaktpersoner för respektive lokalförening, som 
står till förfogande gällande aktuell information och kan vid lämpligt tillfälle närvara 
vid något av lokalföreningen arrangerat medlemsmöte eller styrelsemöten. 
 

• På orter med tandhygienistutbildning bör inbjudan till studenterna sändas. 
 

• Föreläsningar och mötesinnehåll bör spegla ett aktuellt tema och tandhygienistens 
yrkesområde     

 
• Samarbeta gärna med andra lokalföreningar inom närområdet. 

 
• Uppdatera medlemsregister kontinuerligt via STHFs kansli, så att nytillkomna 

tandhygienister också kan nås av inbjudan och information. 
 

• Inbjudan till lokala aktiviteter i form av föreningsmöten och föreläsningar ska nå alla 
STHFs medlemmar i respektive region/län såväl privat- och offentliganställda samt 
egna företagare. De som inte erlägger årsavgift till respektive lokalförening ska ha 
möjlighet att delta vid föreningsmöten, föreläsningar eller annan likande aktivitet 
genom att betala en avgift vid mötestillfället. 

• Vid utskick av inbjudan till lokala aktiviteter kan en fil med aktuella e-postadresser 
erhållas från STHFs kansli. Inbjudan når då alla medlemmar som till STHFs kansli har 
angett sin e-postadress. 

• All behandling av personuppgifter skall ske utifrån bestämmelserna om 
integritetsskydd i personuppgiftslagen (PuL). 
Som lokal facklig företrädare har man alltid rätt att ta del av uppgifter från STHFs 
medlemsregister, men man får inte föra dessa uppgifter vidare. Om exempelvis företag 
eller lärosäte önskar ta del av uppgifter ur medlemsregistret (t ex mailadresser till 
medlemmar) skall hänvisning ske till STHFs kansli som exklusivt tillhandhåller dessa 
uppgifter.  

 

Sammanträdesteknik 
 
För att få en bra och effektiv struktur på styrelse- och föreningsmöten bör man följa vissa 
sammanträdestekniska grunder. 
 
 

• Kallelse skickas i god tid före mötet. Ange tid och beräknad avslutning samt plats och 
adress för mötets genomförande. 



 
• Till kallelsen ska föredragningslista bifogas. 

 
• Ärenden där beslut ska fattas ska vara angivna i föredragningslista/dagordning. 

 
 
Styrelseledamöter och mötesdeltagare 
 
 

• Ordförande leder mötet och eventuella diskussioner samt ansvarar för att beslut som 
fattas också verkställs.  
 

• När en diskussion är avslutad ska ordförande sammanfatta och redovisa de förslag 
som framförts.  
 

• Övriga ledamöter kan ansvara för avrapportering av olika uppdrag.  
 

• Mötesdeltagare äger rätt att få ordet och talarlista kan upprättas då behov föreligger.  
 

 
 
 Årsmöte och styrelsemöte 
 
 

• Stadgar för lokalföreningarna - finns att läsa på www.tandhygienistforening.se  
 

• Årsmötet – är grunden för föreningens verksamhet. För information om förberedelser 
och genomförande, hänvisas till Stadgar för STHFs lokalföreningar. 

 
• Valberedning- har till uppgift att föreslå personer för aktuella poster inom föreningen. 

Nominerad person, medlem inom STHF, ska vara vidtalad och tackat ja till aktuellt 
uppdrag. 

 
• Styrelse - årsmötet väljer ordförande och samtliga ledamöter.  

 
• Konstituerande möte – första styrelsemötet efter årsmötet då övriga uppdrag fördelas 

inom styrelsen, t ex vice ordförande, sekreterare och kassör.  
 

• Firmatecknare – dvs de ledamöter som har teckningsrätt för föreningen, ofta 
ordförande och kassör, skall utses vid första styrelsemötet 
 

• Ordförande – leder och initierar verksamheten inom såväl styrelse- som 
föreningsarbete  

 
• Sekreterare – ansvarar för föreningens mötesprotokoll och kallelser samt andra 

arbetsuppgifter enligt uppdrag 
 

• Kassör - ansvarar för föreningens ekonomi och bokföring samt i förekommande fall 
deklaration. Upprättar bokslut som ska granskas av revisor.  



OBS! Samtliga ledamöter i en styrelse är ansvariga för föreningens ekonomi. 
  

• Vice ordförande och ledamöter – arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelas enligt 
uppdrag 
 

• Justerare – utses av styrelsen, skall granska och justera/signera mötesprotokoll.  
 

• Protokoll - Det finns två huvudtyper av protokoll av vilka beslutsprotokoll är det 
vanligaste, dvs kort redogörelse av ärenden som behandlats och det beslut som tagits. 
Diskussionsprotokoll är en mer omfattande redogörelse av ärenden, där diskussion, 
förslag och beslut redovisas. 

 
• Verksamhetsberättelse – sammanställs av styrelsen och ska infogas i 

årsmöteshandlingarna. Denna redovisas tillsammans med resultat – och balansräkning 
samt revisionsberättelse. Mall hur en verksamhetsberättelse kan skrivas finns att ladda 
ner via STHFs hemsida www.tandhygienistforening.se   

 
• Lokalföreningens ekonomi - ska redovisas till årsmötet som ett fullständigt bokslut 

med balansräkning och resultaträkning. 
 

• Revisor och revisorsuppleant – väljs av årsmötet och ansvarar för granskning av 
föreningens ekonomiska redovisning samt avlägga rapport till årsmötet. 

 
Lokalföreningens medlemsavgifter, STHFs årliga lokalföreningsbidrag och resebidrag 
utgör föreningens inkomster. Ett särskilt bidrag på 5 000 kronor kan sökas vart tredje 
år för t.ex. medlemsmöten med någon speciell aktivitet. 
 
För att ett ekonomiskt bidrag ska utbetalas till en lokalförening förutsätter det att en 
styrelse väljs och att en firmatecknare utses.  

Lokalföreningen är suverän att bestämma om en medlemsavgift ska tas ut eller välja 
att ta ut avgift vid evenemang och sammankomster. 

 
 

Kongress 
 
Vart tredje år hålls kongress, som är Sveriges Tandhygienistförening, STHFs högsta 
beslutande organ. 
 

 
• STHFs medlemsregister ligger till grund för det antal mandat som respektive 

lokalförening utser för att närvara vid STHFs kongress där även representanter från 
STHFs sektion för egna företagare, Sveriges Tandhygienistföretagare deltar. 

• Antalet mandat för respektive region/län vid STHFs kongress ligger även till grund för 
beräkning av ekonomiskt bidrag som betalas till lokalföreningarna. 

• Det ekonomiska bidrag som STHF utbetalar till lokalföreningarna en gång/år ska 
komma alla medlemmar tillgodo såväl privat- som offentliganställda och egna 
företagare.  



 
 
 
Lagar och avtal 

 
STHFs lokalföreningar representerar medlemmarna och deras intressen i kontakter med 
arbetsgivaren och utser löneförhandlare som genomför lokala löneförhandlingar. Även 
representation i olika arbetsgrupper som berör tandhygienistens arbete och arbetsplatser 
förekommer.  

 
  
SRAT/STHF erbjuder regelbundet fackliga grundkurser för fackligt förtroendevalda som 
syftar till att ge deltagarna ökad kunskap om gällande lagar och avtal samt förhandlings- 
teknik. 

 
 
För information om avtal och lagar hänvisas till STHF och SRATs hemsidor. 
www.tandhygienistforening.se under medlemsinloggning samt www.srat.se  
 
 
Läs mer om föreningsarbete, ”Styrelsearbete i föreningar” och ”Redovisning i ideella 
föreningar” av författaren Björn Lundén. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


