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1 Ändamål 
 
 Sveriges Tandläkarförbund (STF) är den odontologiska professionens 

organisation. 
 

 STFs ändamål är att samla riksföreningarna i syfte att tillvarata och utveckla 
tandläkarnas professionella intressen. 

 

2 Uppbyggnad och medlemskap 
 

2:1 Riksföreningar  
STFs medlemmar är riksföreningarna Tjänstetandläkarföreningen (TT), 
Riksföreningen för Tandläkare inom Forskning, utbildning och 
specialisttandvård (SOL), Sveriges Tandläkarförbunds studerandeförening 
(STF/STUD) samt Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV). 
 
Riksförening är skyldig att erlägga avgift till STF enligt förbundsmötets  

 beslut. 
 
Ansökan om inträde som ny riksförening i STF ska skriftligen insändas till 
förbundsstyrelsen som efter hörande av befintliga riksföreningar upprättar 
förslag till beslut om huruvida medlemskap ska beviljas eller inte. Beslut om 
inträde fattas därefter av förbundsmötet vilket kräver stadgeändring med 
2/3 majoritet. 
 
För riksförening ska finnas stadgar. Av dessa ska framgå riksföreningens 
ändamål samt vem som kan vara medlem i riksföreningen. Om en 
riksförening ändrar stadgarna i något av nu nämnda avseenden, ska detta 
anmälas till STF och betraktas som en ansökan om utträde. 
 
Riksförening som önskar utträda ur STF ska skriftligen anmäla detta hos 
förbundsstyrelsen. Utträde beviljas vid utgången av det räkenskapsår 
(kalenderår) som inträffar näst efter sex månader efter det att uppsägning 
från riksföreningens eller STFs sida ägt rum. Riksförening som begärt sitt 
eget utträde eller som har blivit uppsagd av förbundsmötet har inte rätt att 
återfå något av vad riksföreningen har inbetalt till STF. Alla intressenter är 
skyldiga att erlägga administrativ avgift till STF.  

  
2:2 Medlemskap 

  
2:2.1 Medlemskap i STF 
 
 Tandläkare som innehar i Sverige gällande tandläkarlegitimation och är 

medlem i riksförening är även medlem av STF. Tandläkarstuderande som är 
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medlem i STF/STUD är även medlem i STF. Upphör medlemskapet i 
riksföreningen upphör även medlemskapet i STF. 

  
2:2.2 Associerat medlemskap  
 Förening för specialister tillhörande någon av de av Socialstyrelsen 

godkända odontologiska specialiteterna eller annan jämförbar förening kan 
efter ansökan erhålla associerat medlemskap. Medlemskap förutsätter att 
föreningens medlemmar med svensk tandläkarlegitimation också är 
medlemmar i någon av riksföreningarna. Övriga medlemmar i föreningen 
har inte rösträtt och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i densamma. 

 
2:2.3 Hedersmedlemskap 
 Till hedersmedlem i STF kan förbundsmötet utse person, inom eller utom 

den svenska tandläkarkåren, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för STFs 
intressen eller för främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning 
eller som STF av annan anledning önskar speciellt hedra. 

 

3  Beslutande organ 
  
 STFs beslutande organ är 
 
 Förbundsmötet 
 Förbundsstyrelsen 

 
3:1  Förbundsmötet 

  
3:1.1 Förbundsmötets sammansättning 

Förbundsmötet är STFs högsta beslutande organ och består av ombud från 
riksföreningarna. 
 
Till ombud kan endast medlem av riksförening utses. 
 
Riksföreningarna SOL, TEV och TT har rätt att utse ett ombud för varje 
påbörjat 150-tal medlemmar i respektive riksförening. Antalet ombud 
baseras på antalet medlemmar i respektive riksförening per den  
1 december året före förbundsmötet. 
 
Riksföreningen STUD har rätt att utse fyra ombud. 
 
Varje ombud har en röst. 
 
Ledamot och suppleant av förbundsstyrelsen, förbundsmötets talman och 
dennes ersättare samt den som innehar tjänst hos STF kan inte vara 
ombud. 
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Förbundsstyrelsen ska senast 45 dagar före ordinarie förbundsmöte låta 
kalla förbundets medlemmar; de fyra riksföreningarna TT, TEV, SOL och 
STUD till mötet. 
 
I övrigt deltar i förbundsmötets sammanträden med förslags‐ och 
yttranderätt men utan rösträtt förbundsstyrelsens ledamöter och 
suppleanter. 
 
Därutöver deltar med yttranderätt de förtroendevalda revisorerna och 
valberedningens sammankallande i valfrågor. Vid förbundsmötets 
behandling av STFs bokslut har STFs yrkesrevisor yttranderätt. Vid fråga 
som avser Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp samt 
Stiftelsen Svenska Tandläkare‐Sällskapets Änke‐ och Pupillkassa deltar 
Hjälpfondsnämndens ordförande med yttrande‐ och yrkanderätt. 
Ordförande i Svenska Tandläkare‐Sällskapet har yttranderätt när det gäller 
frågor som rör stiftelsens verksamhet. 
 
Förbundsmötet beslutar om ytterligare personer ska ha yttranderätt under 
förbundsmötet. 
 
Förbundsmötet är öppet för STFs riksföreningars medlemmar om 
förbundsmötet inte bestämmer annat. 

 
3:1.2 Förbundsmötets åligganden 
 
 Förbundsmötet åligger 
  
 att utse två ombud att jämte förbundsmötets talman justera 

förbundsmötesprotokollet,  
 

att  å Tandläkarförbundets vägnar besluta i frågor, som innefattas i punkt 
1,  

 
att besluta i frågan om fastställande av de av förbundsstyrelsen 

framlagda årliga resultaträkningarna och balansräkningarna för de tre 
gångna räkenskapsåren, 
 

att besluta i frågan om årlig ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 beträffande de tre gångna verksamhetsårens förvaltning, 

 
att fastställa budgetramar för Sveriges Tandläkarförbund och 

riksföreningarnas avgifter till Sveriges Tandläkarförbund för 
nästkommande verksamhetsperiod,  

 
att företa de i punkt 3:1.9 angivna valen, 
 
att besluta i frågor rörande Stiftelsen Tandläkarförbundets Kamrathjälp 

samt Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa 
i enlighet med vad som anges i respektive stiftelses/fonds särskilda 
föreskrifter. 
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3:1.3 Tidpunkt för förbundsmötet 
Ordinarie förbundsmöte hålls efter kallelse av förbundsstyrelsen vid lämplig 

 tidpunkt under tiden 1 maj – 31 maj vart tredje år. 

 
3:1.4 Kallelse och föredragningslista m m 
 Kallelse och uppgifter om antal mandat för respektive riksförening ska 
 utsändas till riksföreningarna samt valberedningen och revisorerna, senast 
 45 dagar före förbundsmötet. 
 
 Föredragningslista jämte förbundsstyrelsens berättelser, revisorernas 

berättelser, förbundsstyrelsens förslag till budgetramar och 
riksföreningarnas avgifter för nästkommande period samt valberedningens 
förslag ska utsändas till riksföreningarna samt valberedningen och 

 revisorerna, senast 30 dagar före förbundsmötet. 

 
3:1.5 Förbundsmötets arbetsformer 
 Förbundsmötet leds av särskilt utsedd talman jämte ersättare för denne.  
 
 Det åligger förbundsmötets talman 
 
 att leda förbundsmötets sammanträden, 
 
 att som valförrättare tillse att de val som ska göras sker i enlighet med 

gällande stadgar och instruktioner, 
 
 att jämte två av förbundsmötet utsedda personer justera 

förbundsmötesprotokollet. 

 
3:1.6 Motioner till förbundsmötet 
 Rätt att väcka motion till förbundsmötet har utöver riksförening även 

medlem i riksförening, lokalavdelning och förening med associerat 
medlemskap. 

 
Motion ska ha inkommit till förbundsstyrelsen senast 60 dagar före 
förbundsmötet. 

 
 Inkomna motioner samt förbundsstyrelsens yttrande över dessa ska skickas 

ut till riksföreningarna senast 30 dagar före förbundsmötet. 

 
3:1.7 Handläggning av ärenden vid förbundsmötet 
 För att ett ärende ska kunna behandlas av förbundsmötet fordras att 

ärendet finns upptaget på föredragningslistan som bifogas kallelsen. 
Ärenden som inte tagits upp på denna kan tas upp till behandling och beslut 
om förbundsmötet med 4/5 majoritet så beslutar. 

 
 Förbundsmötet är beslutsmässigt om minst hälften av antalet röster är 

företrädda vid mötet. 
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3:1.8  Röstning och beslutsfunktioner vid förbundsmötet 
 Ombuden är berättigade att efter egen prövning rösta och handla. Varje 

närvarande ombud äger ett röstetal enligt 3:1.1. Fullmaktsröstning 
förekommer inte.  

 
 Vid förbundsmötets sammanträden röstas alltid öppet utom vid val då mer 

än en kandidat är nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas 
med röstsedel. Vid röstning gäller enkel majoritet utom rörande frågor där 
annat är stadgat. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 
 Vid omröstning ska röstningsresultatet protokollföras. 

 
3:1.9 Val vid förbundsmötet 

Vid ordinarie förbundsmöte ska följande val göras med en mandatperiod av 
tre år: 

 
  talman för förbundsmötet och ersättare för denne,  
 
  STFs tillika förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
 

  fyra övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt ersättare för dessa, 
 
  en av förbundsstyrelsens ledamöter eller ersättare att tillika vara 

fortbildningsrådets ordförande, 
 

sex ledamöter i fortbildningsrådet samt suppleanter för dessa, 
 
  ordförande i riksstämmenämnden, 
 
  ordförande i stipendienämnden, 
 
  ordförande samt fyra övriga ledamöter i Hjälpfondsnämnden, 
 
  fyra ledamöter och två suppleanter i valberedningen, dessa kan inte  
  inneha någon förtroendepost i STF eller annat förbundsorgan, 
 
  två verksamhetsrevisorer. 
 

Samtliga val avser tiden från och med den 1 juli samma år som valen äger 
rum. 

 
 Till ovannämnda funktioner kan endast den väljas som är legitimerad 

tandläkare, medlem av STF och inte anställd vid STFs kansli.  
 
 De som invalts i förbundsstyrelsen må inte därefter kandidera till platserna 

som ordförande i riksstämmenämnden respektive stipendienämnden. 
 
 Uppkommer under löpande mandatperiod vakans på posten som 
 STFs ordförande, inträder dess vice ordförande som ordförande intill 

nästkommande ordinarie förbundsmöte. 
 



 

Sveriges Tandläkarförbund                                                                

 

8 

 Som STFs vice ordförande, inträder en av förbundsstyrelsen inom sig utsedd 
ledamot att tillika vara vice ordförande till nästkommande ordinarie 
förbundsmöte. 

 
 Kompletteringsval kan vid tvingande skäl ske vid ett extra förbundsmöte 

enligt 3:1.11. 
 
 Uppkommer vakans på post som ledamot av annan nämnd än 

valberedningen utser förbundsstyrelsen ersättare efter hörande av 
valberedningen. 

 
 Kompletteringsval sker alltid för återstående del av mandatperioden. 
 
 Vid förfall för förbundsmötets talman inträder dennes ersättare. 

 
3:1.10 Kostnader för förbundsmötet 
 Kostnaderna för förbundsmötets arrangerande och genomförande samt 

ombudens kostnader för resor och uppehälle (vid tvådagarsmöte eller 
långväga resa) står STF för. 

 
3:1.11 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte kan hållas efter kallelse av förbundsstyrelsen, då 
den bedömer att visst ärende av brådskande natur bör underställas 
förbundsmötet. Ett extra förbundsmöte ska även hållas, om minst tio 
procent av Sveriges Tandläkarförbunds enskilda medlemmar 
skriftligen begär att ett sådant förbundsmöte sammankallas för att 
behandla ett angivet ärende. Förbundsstyrelsen ska kalla till extra 
förbundsmöte om revisorerna eller minst två riksföreningar så begär 
eller om revisorerna inte tillstyrker ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen. Sådana extra förbundsmöten ska äga rum inom 
sex veckor från det att begäran inkommit till Sveriges 
Tandläkarförbund eller från det att revisorerna beslutat att inte 
tillstyrka ansvarsfrihet. 

 
Kallelsen till extra förbundsmöte ska utsändas senast två veckor efter att 
begäran inkom och senast fyra veckor före sammanträdet. Övrigt material 
utsändes senast en vecka före extra förbundsmötet. Vid extra 
förbundsmöte får endast de ärenden som föranlett det extra 
förbundsmötet behandlas. 

 
3:2 Förbundsstyrelsen 
 
3:2.1 Förbundsstyrelsens sammansättning 

Förbundsstyrelsen består av STFs ordförande och vice ordförande samt fyra 
övriga ledamöter. För ledamöter ska finnas ersättare. Dessa utses efter 
nominering av riksföreningarna SOL, TEV och TT enligt följande: 
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- Tre ledamöter jämte tre ersättare för dessa utses efter nominering av 
den riksförening som äger flest röster på förbundsmötet. 

 
- Två ledamöter jämte två ersättare för dessa utses efter nominering 

av den riksförening som äger näst flest röster på förbundsmötet. 
 
- En ledamot jämte ersättare för denna utses efter nominering av den 

riksförening som äger lägst antal röster på förbundsmötet. 
 
Röstetal enligt första stycket beräknas enligt reglerna i 3:1.1. 
 
En ledamot utses av förbundsmötet till ordförande. 
 
En ledamot utses av förbundsmötet till vice ordförande. 
 
En ledamot eller ersättare utses av förbundsmötet att tillika utgöra 
fortbildningsrådets ordförande. 
 
Studerandeföreningen har rätt att ständigt ha en representant adjungerad 
med yttrande- och yrkanderätt. 

 
3:2.2  Sammanträdesort för förbundsstyrelsen 
 Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm, men kan sammanträda på ort 

den själv bestämmer. Styrelsen sammanträder efter kallelse av 
ordföranden. 

 
3:2.3 Förbundsstyrelsens åligganden 
 
 Förbundsstyrelsen åligger 
 

att verkställa av Tandläkarförbundets förbundsmöte fattade beslut,  
 

 att  utifrån analyser, uppföljningar och rapporter ta strategiska beslut och 
handha Tandläkarförbundets angelägenheter och ekonomiska 
förvaltning, 

 
 att  anställa och entlediga Tandläkarförbundets chefstjänstemän,  

 
att  vart tredje år utse tre ledamöter att ingå i styrelsen för Svenska 

Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap 
och forskning (4:2.1). En ska vara ledamot i förbundsstyrelsen och 
minst två av de utsedda ledamöterna ska vara disputerade, 

 
att förbundsstyrelsen och Svenska Tandläkare-Sällskapet ska samverka 

inom området odontologisk forskning,  
 

att vart tredje år utse en ledamot och en suppleant att ingå i 
fortbildningsrådet (4:1.1), nominerade av Svenska Tandläkare-
Sällskapet,  
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  att utse ansvariga utgivare för förbundets tidskrifter,  
 

   att besluta i övergripande policyfrågor rörande förbundets tidskrifter,  

 
 att  förrätta kompletteringsval i enlighet med vad som stadgas i 3:1.9,  

 
att enligt bestämmelser för Sveriges Tandläkarförbund utse 

hedersmedlemmar och dela ut förtjänstmedaljer och hederstecken,  
 

att årligen före den sista februari avge berättelse över föregående års 
verksamhet,  

 
att  upprätta och skicka ut föredragningslista för förbundsmötets 

sammanträden, 
 
att  i samband med Odontologisk riksstämma årligen skapa ytor där 

 riksföreningarnas medlemmar och förbundsstyrelsen kan föra dialog 
om förbundets verksamhet. Om den Odontologiska riksstämman inte 
är möjlig att genomföra fysiskt ska alternativa ytor skapas under 
november månad där medlemmar och förbundsstyrelsen kan föra 

 dialog. 

 
3:2.4  Förbundsstyrelsens beslutsmässighet 

I förbundsstyrelsen röstas alltid öppet. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig 
om minst fyra ledamöter är närvarande. Enkel majoritet gäller. 
Ordföranden har ej utslagsröst. Vid lika röstetal överlämnas frågan till 
riksföreningarna. Vid val avgör lotten vid lika röstetal. 

 
3:2.5 Förbundsstyrelsens protokoll 
 Vid förbundsstyrelsens sammanträden ska protokoll föras, vilket justeras av 

ordföranden och en ledamot. 
 
 Om förbundsstyrelsen sammanträder per post, telefon eller annat 

motsvarande sätt ska protokollet justeras av samtliga deltagare. 

 
3:2.6  Ordförandens och vice ordförandens åligganden 
  
 STFs tillika förbundsstyrelsens ordförande åligger 
 
 att såsom främste vårdare av STFs angelägenheter övervaka och främja 

verksamheten och tillvarata STFs intressen, 
 
 att kalla till och leda förbundsstyrelsens sammanträden. 
 
 STFs tillika förbundsstyrelsens vice ordförande åligger att vid förfall för  
 ordföranden ta över hens arbets- och ansvarsuppgifter. 
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4 Nämnder och andra 
förbundsorgan 

 
4:1 Nämnder 
 
4:1.1 Fortbildningsrådet 

Fortbildningsrådet består av ordförande och sju ledamöter. Ordförande och 
sex ledamöter väljs av förbundsmötet. En ledamot i rådet representerar 
riksstämmenämnden och nomineras av styrelsen för Svenska Tandläkare-
Sällskapet och väljs av förbundsstyrelsen. För varje ordinarie ledamot, med 
undantag av ordförande, ska finnas en suppleant vilken väljs på samma sätt 
som den ordinarie ledamoten. 

 
Beslut i rådet fattas med enkel majoritet. 

 
Rådets åligganden framgår av instruktion fastställd av förbundsmötet (se 
sid. 14). 

 
4:1.2 Hjälpfondsnämnden 
 Hjälpfondsnämnden ska bestå av ordförande och fyra ledamöter valda av 

förbundsmötet med en mandattid av tre år. Omval kan ske. 
 
 Nämnden utgör styrelse i Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds 

Kamrathjälp samt i Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och 
Pupillkassa i enlighet med de för respektive stiftelse/fond gällande särskilda 
regler och föreskrifter. Nämnden kan därutöver av förbundsmötet ges 
ytterligare arbetsuppgifter. 

 
 Nämnden är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 
 

Nämnden ska senast den sista februari lämna berättelse över föregående 
verksamhetsår till förbundsstyrelsen. 

 
4:1.3 Valberedningen 
 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter, valda av 

förbundsmötet med en mandattid av tre år. 
 
 Till ledamot eller suppleant i beredningen kan endast den utses som genom 

flerårig aktiv verksamhet inom tandläkarkårens centrala organ eller i före-
ningsstyrelser förvärvat god kännedom om förbundsarbetet. Ledamot eller  

 suppleant i valberedningen kan inte inneha någon förtroendepost i STF eller 
annat förbundsorgan. 

  
 Beredningens åligganden framgår av instruktion fastställd av 

förbundsmötet (se sid. 15-16). 



 

Sveriges Tandläkarförbund                                                                

 

12 

4:2 Andra förbundsorgan 
 
4:2.1 Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk 

vetenskap och forskning 
 Svenska Tandläkare-Sällskapet, stiftelse till stöd för odontologisk vetenskap 

och forskning, är instiftad av STF och Svenska Tandläkare-Sällskapet. Det 
åligger stiftelsen att ansvara för det årliga genomförandet av odontologisk 
riksstämma samt för förvaltningen av och utdelningen ur de vetenskapliga 
fonderna i enlighet med för dessa fonder gällande statuter. 

 
4:2.2 Tandläkarnas Serviceaktiebolag 
 Tandläkarnas Serviceaktiebolag är ett av STF helägt bolag, vilket vid behov 

ska kunna 
 

- mot ersättning erbjuda i första hand STFs medlemmar sådana 
tjänster, som avser att genom samordning och central handläggning 
nedbringa de för deras yrkesverksamhet erforderliga kostnaderna  
och att för detta ändamål bl a följa utvecklingen inom de områden, 
som berör medlemmarna i deras yrkesverksamhet, 

 
- initiera och medverka i utbildning för vidmakthållande av 

medlemmarnas yrkeskunskaper, 
 
- utge yrkesinriktade tidningar, 
 
- erbjuda medlemmarna konsultationer i yrkesfrågor. 

 
4:2.3 Revisorer 
 För granskning av STFs, Hjälpfondsnämndens och Stiftelsen Svenska 

Tandläkare-Sällskapets verksamhet ska finnas tre ordinarie revisorer, varav 
två verksamhetsrevisorer. Verksamhetsrevisorerna väljs av förbundsmötet. 
Förbundsstyrelsen åläggs att upphandla registrerat revisionsbolag. 

 
 Revisorerna ska granska hela förvaltningen inom sitt revisionsområde. 
 
 Revisorerna ska senast den 15 mars ha lämnat sina revisionsberättelser till 

STF. 
 
 Berättelserna ska avse dels den ekonomiska förvaltningen, dels den genom-

förda verksamheten med avseende på förbundsmötet beslutade planer.  
 Berättelserna ska läggas fram för förbundsmötet och sändas ut av 

förbundsstyrelsen med övriga handlingar till mötet. 
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5. Övrigt 
 

5:1 Verksamhetsår 
 STFs verksamhetsår omfattar kalenderåret. 

 
5:2 Sveriges Tandläkarförbunds emblem 
 STFs emblem är skyddat enligt lag. Det får av medlem användas på skyltar 

och trycksaker och då endast i förening med orden "Medlem av". 
 
 Den som utträder eller utesluts ur riksförening är skyldig att omedelbart 

avlägsna förbundsemblemet från hens skyltar och trycksaker, om så inte 
kan ske förstöra de märkta objekten. Den som utträder eller utesluts ska 
särskilt underrättas om innehållet i denna paragraf. 

 
5:3 Stadgeändring 
 Förslag till ändring av dessa stadgar ska av förbundsstyrelsen delges för-

bundsmötet. Erhåller förslaget 2/3 av de vid förbundsmötet avgivna 
rösterna, är det antaget. 

 
 Beslut om ändring i Instruktioner och bestämmelser (se sid. 14-18) fattas 

med enkel majoritet. 
 
 Beslutad ändring träder i kraft vid ingången av nästkommande 

verksamhetsår, såvida förbundsmötet inte beslutar på annat sätt. 
 
 Förbundsstyrelsen har rätt att vidta icke sakmässiga justeringar av t ex 

redaktionell och språklig art liksom justeringar till följd av andra fattade 
beslut eller ändringar. Justeringar gjorda enligt detta stycke ska anmälas av 
förbundsstyrelsen till det närmast kommande förbundsmötet. 

 
5:4  Sveriges Tandläkarförbunds upplösning 
 För STFs upplösning fordras beslut på två med minst tre månaders mel-

lanrum på varandra följande förbundsmöten. Beslutet ska vardera gången 
biträdas av minst 4/5 av förbundsmötesombuden. 

 
 Vid STFs upplösning ska det beträffande STFs befintliga tillgångar, om vilka 

särskilda bestämmelser inte finns, fattas beslut om medlens användning. 
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 Instruktioner och bestämmelser 
 
I INSTRUKTION FÖR FORTBILDNINGSRÅDET 
 
 Det åligger fortbildningsrådet 
 

 att besluta om, utveckla och samordna Tandläkarförbundets fortbildning 
i enlighet med förbundsstyrelsens strategiska beslut, 

 
 att tillsammans med kansliet följa upp och utvärdera 

Tandläkarförbundets fortbildningsverksamhet. Uppföljningen och 
utvärderingen ska rapporteras till förbundsstyrelsen med ett förslag 
till verksamhetsplan och budget, 

 
 att  inom ramen för detta upprätta budget för kursnämnderna. 
  

 att ta fram och utge Tandläkarförbundets kursprogram,  
 

 att innan sista februari lämna en berättelse över föregående 
verksamhetsår till förbundsstyrelsen, 

 
att  fastställa antal ledamöter i kursnämnderna till mellan 7 och 14, 

 
 att utse ledamöter i kursnämnderna, 

 
att  fastställa mandatperiod för kursnämndsledamöter, max tre år. 

Ledamot kan väljas om för ytterligare mandatperioder, 
 

att  ta fram kandidater vid nyval till kursnämnderna, 
 

 att fastställa arbetsordning för kursnämnderna, 
 

 att  tillse att adjungerade personer i kursnämnderna som inte är 
medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund godkänns av 
förbundsstyrelsen. 

  
 Rådet är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 
 

 Fortbildningsrådets ledamöter kan ingå i kursnämnderna. 
 
 Vid nämnders sammanträden ska protokoll föras, vilket justeras av 

ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokoll från sammanträden per 
post, telefon eller annat motsvarande sätt ska justeras av samtliga 
deltagande ledamöter. 
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II BESTÄMMELSER FÖR HEDERSMEDLEMSKAP OCH UTDELANDE AV 
FÖRTJÄNSTMEDALJER 

 
§ 1 Till hedersmedlem i STF kan utses person, inom eller utom den svenska 

tandläkarkåren, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för STFs intressen eller 
för främjandet av odontologisk vetenskap och utbildning eller som STF av 
annan anledning önskar speciellt hedra. 

 
§ 2 Hedersmedlemskap ska åtföljas av ett diplom undertecknat av STFs ordfö-

rande och dess högste tjänsteman. 
 

§ 3 STF har två förtjänstmedaljer: 
 
 Gotthard Dahlén-medaljen - att utdelas till medlem i STF som erkänsla för 

utomordentliga förtjänster inom STFs verksamhet. 
  
 Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj - att utdelas till medlem i 

STF som erkänsla för utomordentliga förtjänster för främjande av 
odontologisk vetenskap eller utbildning. 

 
§ 4 Gotthard Dahlén-medaljen utdelas i samband med STFs förbundsmöte. De 

år som ordinarie förbundsmöte inte äger rum delas Gotthard Dahlén-
medaljen ut i samband med Odontologisk riksstämma. Svenska Tandläkare-
Sällskapets förtjänstmedalj utdelas vart tredje år i samband med 
Odontologisk riksstämma. Motiverat förslag kan lämnas till STF senast tre 
månader före respektive utdelningstillfälle. 

 
§ 5 Medaljerna ska vara utförda av 8:e storleken 33 mm med orangefärgat 

band. 
 
§ 6 Högst en Gotthard Dahlén-medalj får utdelas vid varje utdelningstillfälle. 

 
III INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN 
 
 Valberedningen åligger 
 
 att förbereda val som ska förrättas av förbundsmötet, 
 
 att vid alla val enligt 3:1.9 i STFs stadgar, med undantag av val till vilka 

kandidater enligt stadgarna nomineras av riksföreningarna samt av 
val av ledamöter i valberedningen, avge förslag till kandidater, 

 
att då förslag avser val upptaget på dagordningen för förbundsmötet 

lämna in förslaget till förbundsstyrelsen senast den 15 mars, 
 
 att till varje post, efter konsensus, föreslå en kandidat som beredningen 

efter objektivt bedömande ansetts lämplig och som speglar 
medlemskåren. Valberedningen ska eftersträva att nominerade 
kandidater har egenskaper och erfarenheter som är relevanta för det 
aktuella uppdraget,  
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 att kontrollera om det finns kandidater med vetenskaplig kompetens i 
STFs styrelse, 

 
att ge STFs riksföreningar och deras avdelningar tillfälle att lämna förslag 

till valberedningen genom att ombe riksföreningarnas avdelningar att 
skriftligen ge förslag till val av förtroendemän i görligaste mån senast 
den sista februari de år som valen i punkt 3.1.9 behöver förrättas, 

   
 att till ordförande för stipendienämnden föreslå person som är 

disputerad och bedriver aktiv forskning och har kunskap om 
forskningsfinansiering, 

  
 att föreslå kandidat till ordförande i fortbildningsrådet som har kunskap 

om och intresse för utbildningsfrågor, 
 
 att tillse att förslag till övriga ledamöter i fortbildningsrådet har en 

geografisk spridning, 
 
 att bereda Hjälpfondsnämnden möjlighet att till valberedningen lämna 

förslag på ledamöter i nämnden,  
  
 att förvissa sig om att de som beredningen föreslagit är villiga att åta sig 

uppdraget, 
 
 att förankra valberedningens förslag väl i riksföreningarna, 
 
 att avlämna ett nytt förslag vid oförutsedd händelse,   
  

 att      föreslå revisorer som har kännedom om STFs verksamhetsområden 
och samarbetspartners, 

  
 att vid förbundsmötet genom någon av beredningens ledamöter 

motivera framlagt förslag. 
  
 En av ledamöterna är sammankallande. Denne utses inom beredningen. 

Beredningen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. 
 
 För fullgörande av sitt uppdrag har beredningens ledamöter rätt att närvara 

vid sammanträden med STFs olika förtroendemannaorgan. 

 
IV INSTRUKTION FÖR VALFÖRRÄTTARE 
 
 Det åligger valförrättaren 
 
 att inför varje val förvissa sig om att nomineringen är avslutad. 

Nominerad anses endast den vara som av valberedningen eller av 
närvarande förbundsmötesombud föreslagits till viss post, 

 
 att om någon av justeringsmännen till följd av egen nominering icke är 

närvarande under valförrättningen tillse, att ny justeringsman för 
valen utses, 
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 att företa valen i den ordning som anges i 3:1.9 STFs stadgar. 
 
 Sluten omröstning ska ske när mer än en kandidat är nominerad. 
 På röstsedel ska anges personer till det antal som vid varje val ska väljas. 
 
 Den omständigheten att ombud är nominerat till någon post, utgör inte 

hinder för denne att avge röst för detta val. 
 
 Den ska förklaras vald som vid röstsammanräkning har fått det högsta 

röstetalet eller, om flera ska väljas, de högsta röstetalen. Om därvid två 
eller flera fått lika röstetal, ska lottning företas. 

 
V BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS STÖDFOND 
 
§ 1 STFs stödfond har till ändamål att ge STF en starkare ekonomisk grundval 

vid dess arbete för tandläkarkårens gemensamma intressen. För att uppnå 
detta syfte kan medel ur fonden disponeras av förbundsstyrelsen. 

 
§ 2 Till stödfonden förs medel vilka enligt beslut av förbundsmötet ska tillföras 

fonden, som gåvor och andra bidrag. 
 
§ 3 Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. 
 
 Förbundsstyrelsen äger för tillgodoseende av tillfälliga behov fallande inom 

fondens ovan angivna syften årligen disponera en summa motsvarande 15 
basbelopp av fondens medel. Anser förbundsstyrelsen att större belopp 
behöver tas i anspråk, ska frågan underställas förbundsmötet. 

  
 Förbundsstyrelsen ska vid varje ordinarie förbundsmöte avge redovisning 
 för sin förvaltning av fonden under de senaste tre verksamhetsåren med 
 angivande av för vilket syfte förbundsstyrelsen disponerat fondens medel.  
 
§ 4 För ändring av dessa bestämmelser gäller punkt 5:4 i STFs stadgar. 

 
VI BESTÄMMELSER FÖR SWEDISH DENTAL JOURNAL 
 
 Swedish Dental Journal är STFs engelskspråkiga vetenskapliga tidskrift. 
 

Swedish Dental Journal ges ut i samarbete med Svenska Tandläkare-
Sällskapet. 

 
 Tidskriften kan utge supplement. 
 
 Tidskriften tillställes STFs medlemmar. 
 

Tidskriftens redaktör har för fullgörande av sina redaktionella uppgifter rätt 
att utse en redaktionsnämnd (Editorial Board) och referees. 

 
 Svenska Tandläkare-Sällskapet lämnar årligen ekonomiskt bidrag till 

Swedish Dental Journal. 
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 Swedish Dental Journal är för närvarande vilande. 
  
 Förbundsstyrelsen har rätt att sälja Swedish Dental Journal om 

gynnsamma förslag uppkommer. 

 
VII BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS 100-ÅRSFOND 
 
1. Sveriges Tandläkarförbunds 100-årsfond har till ändamål att genom 

bidrag ur denna uppmärksamma personer eller organisationer som 
genom nytänkande och banbrytande insatser förtjänstfullt bidragit till att 
förutsättningarna för tandläkaren att bedriva sin profession utvecklats på 
ett gynnsamt sätt. 
 

2. Till fonden förs i samband med dess inrättande behållningen i förbundets 
90-årsfond. Fonden ska i övrigt byggas upp av bidrag, gåvor och donationer. 
Förbundet kan tillskjuta medel. 

 
3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen utser mottagarna 

av bidrag ur fonden. Bidragen ska utdelas vid tillfälle som förbundsstyrelsen 
beslutar. 

 
4. Fonden ska ha sitt särskilda konto i förbundets räkenskaper.  

 
VIII BESTÄMMELSER FÖR SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUNDS FOND 
 FÖR TANDHÄLSOBEFRÄMJANDE INSATSER 

 
1. Fonden har till ändamål att stödja forskning eller uppmärksamma personer 

och organisationer som bidrar till att ge allmänheten goda tandvårdsvanor 
och som skapar goda och positiva attityder till förebyggande egentandvård.  
 

2. Fonden byggs upp genom årlig insättning från medel som STF erhåller för 
de s k marknadsföringsavtalen. Beloppet ska fastställas av förbundsstyr-
elsen. Till fonden kan även läggas frivilliga bidrag, gåvor och donationer. 
 

3. Fonden förvaltas av förbundsstyrelsen. Denna utser mottagare. Bidrag kan 
utdelas till en eller flera mottagare. Förbundsstyrelsen beslutar om 
bidragssumman. 
 

4. Bidrag kan utdelas årligen. Bidrag utdelas vid tidpunkt som förbundsstyr-
elsen fastställer. 
 

5. Fonden ska ha sitt särskilda konto i STFs räkenskaper.  
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Föreskrifter och regler vad gäller Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp  

 
Jan-Erik Miltons minnesfond övergick den 3 juni 2013 till Stiftelsen Sveriges 
Tandläkarförbunds Kamrathjälp. Fonden ska likväl stå kvar med sitt namn i 
balansräkningen för Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp. 
 
Föreskrifter för Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp 
 

1. Stiftelsen Sveriges Tandläkarförbunds Kamrathjälp har i första hand till uppgift att 
lämna understöd till behövande tandläkare eller dennes familj som oförskyllt råkat i 
ekonomiskt trångmål. I andra hand får understöd lämnas till långvarigt arbetslös 
tandläkare för omskolning/utbildning till annat yrke eller till arbetslös tandläkare för 
dennes deltagande i efterutbildning i syfte att upprätthålla yrkeskunskaperna. I 
tredje hand får stiftelsen också lämna understöd till behövande 
tandläkarstuderande. 

 
2. Stiftelsens styrelse utgörs av Hjälpfondsnämnden inom Sveriges Tandläkarförbund, 

(Anm 1). 
 
3. Genom Hjälpfondsnämndens försorg kan insamling av frivilliga bidrag till 

Kamrathjälpen från förbundets medlemmar årligen verkställas. 
 
4. Av stiftelsens årliga avkastning ska minst en tiondel läggas till kapitalet. 

Överskottsmedel från förbundets verksamhet ska kunna läggas till kapitalet efter 
beslut av Sveriges Tandläkarförbunds högsta beslutande organ, förbundsmötet. 
Donationer till Kamrathjälpen ska i sin helhet läggas till kapitalet, om inte donator 
föreskrivit andra villkor. 

 
5. Till stiftelsens förfogande för årlig utdelning står dels från föregående år ej utdelade 

medel, dels föregående års inkomna bidrag samt föregående års avkastning. 
 
6. Av tillgängliga medel må Hjälpfondsnämnden på ansökan eller eget initiativ betala ut 

understöd eller bidrag. Dessa ska ha karaktären av kamratlig hjälp och i görligaste 
mån så avvägas att de utgör ett effektivt bistånd i enlighet med bestämmelserna i 
punkt 1. 

 
7. Stiftelsens kapitaliserade medel ska placeras så att bästa möjliga avkastning utan 

orimlig risktagning erhålls.  
 
8. De av förbundet utsedda revisorerna för STFs verksamhet ska även vara revisorer för 

Kamrathjälpsfonden. 
 
9. Skulle Hjälpfondsnämnden genom att Sveriges Tandläkarförbund upplöses eller på 

annat sätt upphöra med sin verksamhet, ska hela det kvarvarande kapitalet 
användas för att främja vård av behövande gamla, sjuka eller funktionsnedsatta 
tandläkare. 

 
10. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom beslut av förbundsmötet, men inte 

avseende medlens användning. 



 

Sveriges Tandläkarförbund                                                                

 

20 

Anmärkning 1:  
Beträffande Hjälpfondsnämnden gäller det som anges i stadgar för Sveriges Tandläkarförbund underpunkt 
4:1.2 Hjälpfondsnämnden, 3:1.9 Val vid förbundsmötet samt Instruktion för Valberedningen. 

 
Regler 
 
1. Förbundsstyrelsen och Hjälpfondsnämnden har rätt att till förbundsmötet lämna 

förslag om ändring av stiftelsens föreskrifter. Förslag ska av förbundsstyrelsen 
utsändas till förbundsmötet enligt de bestämmelser som anges i stadgar för Sveriges 
Tandläkarförbund, punkt 3:1.4. Förslag, som väckts av förbundsstyrelsen ska åtföljas 
av yttrande från Hjälpfondsnämnden och vice versa.  

 
2. När Hjälpfondsnämnden sammanträder i egenskap av styrelse för Kamrathjälpen ska 

protokoll föras, vilket justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokoll 
från sammanträden per post, telefon eller annat motsvarande sätt ska justeras av 
samtliga deltagande ledamöter. 

 
3. Protokollen får inte publiceras. De ska jämte nämndens skriftväxling förvaras av 

nämndens ansvarige tjänsteman, vilken är ansvarig för nämndens arkiv. 
 
4. Beslut om ändring av dessa regler fattas av Sveriges Tandläkarförbunds högsta 

beslutande organ, förbundsmötet. För beslut om ändring av stiftelsens föreskrifter 
enligt punkt 10 samt om ändring av dessa regler krävs en majoritet av 2/3 av de 
avgivna rösterna.  
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 Föreskrifter och instruktioner för Stiftelsen Svenska Tandläkare-
Sällskapets Änke- och Pupillkassa 

 
Stiftelsen bildades genom en sammanläggning av E Förbergs 65-årsfond, Ludvig och 
Tilly Selenius' Donation och Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa, 
medgiven av Kammarkollegiet i beslut 1995-09-15. 

 
Föreskrifter 
 
1. Stiftelsen Svenska Tandläkare-Sällskapets Änke- och Pupillkassa har till ändamål 

att bereda understöd åt behövande änkor/änkemän och oförsörjda barn efter 
avlidna svenska tandläkare, eller åt nödställd tandläkare, som är medlem av 
Sveriges Tandläkarförbund. 

 
2. Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, kan användas 

till understöd och nämnden bestämmer storleken av de understöd som utdelas. 
 
3. Eventuellt överskott av den årliga avkastningen läggs till kapitalet, likaså hela den 

behållna avkastningen i händelse utdelning något år skulle utebli.  
 
4. Skulle avkastningen något år inte visa sig vara tillräcklig för behovet av understöd, 

har nämnden rätt att även använda upptill 25 % av det belopp som under året 
tillförts kassan genom insamling.  

 
5. Under november eller december månad meddelas, på sätt som nämnden be-

stämmer, att ansökan om understöd från fonden ska lämnas in senast 31 januari. 
Ansökan ska vara åtföljd av personbevis, uppgift om den sökandes årsinkomst 
samt intyg från minst två välbekanta personer om den sökandes faktiska behov av 
understöd. 

 
6. Om flera sökande anses vara i lika stort behov av understöd, ska hänsyn tas till i 

vilken utsträckning den sökandes anhöriga bidragit till fondens bildande eller 
förökning. 

 
7. Före den 31 mars månad bestämmer nämnden efter prövning av inkomna ansök-

ningar om understöden för det löpande kalenderåret. Utbetalning av understöd 
ska ske med hälften i juni och hälften i december. 

 
8. Understöd beviljas endast för ett år i taget, räknat efter kalenderår. En ny 

ansökan måste därför lämnas in varje år. 
 
9. Avlider understödstagare, får dödsboet understöd halvåret ut. 
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Övriga instruktioner 
 
1. Hjälpfondsnämnden inom Sveriges Tandläkarförbund är stiftelsens styrelse och 

förfogar över såväl förvaltningen av stiftelsens medel som utbetalning av 
understöd. 

 
2. När Hjälpfondsnämnden sammanträder i egenskap av styrelse för stiftelsen ska 

protokoll föras, vilket justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. 
Protokoll från sammanträden per post, telefon eller annat motsvarande sätt ska 
justeras av samtliga deltagande ledamöter. 

 
3. Protokollen får inte publiceras. De ska jämte nämndens skriftväxling förvaras av 

nämndens ansvarige tjänsteman, vilken är ansvarig för nämndens arkiv. 
 
4. Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska årligen revideras av STFs revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


