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§ I Andamâl
Forbundet är en sammanslutning av yrkeslarare mom frisor, hãr- och makeupstylist och hat till

ändamãl aft:
• bereda mojligheter till pedagogisk utbildning fOr lärare mom frisor, hr- och makeupstylist

• bereda mUjligheter till fOrdjupad yrkeskunskap for larare mom frisOr, hr- och

makeupstylist ãmnen
• arrangera gemensamma dagar där medlemmarna far tillfälle till diskussion och

erfarenhetsutbyte av frágor som rOr gemensamma intressen/utbildningarna

• genom egna arrangemang eller I samarbete se till aft det finns fortbildning for

medlemmarna i yrket
• jobba nãra branschorganisationen och andra branschforetag och organisationer i frâgor

som rot gemensamma intressen for utbildningarna

§ 2 Med Iemskap
Medlemskapet loper per kalenderar. Medlem kan alla bli som undervisar mom frisor/stylist

utbildning/-kurser och delar fOrbundets mãlsttning samt fOljer forbundets stadgar, även

lãrarstuderande mom frisor, hár- och makeupstylist kan bli medlem. Man blir medlem genom att

anmäla sig och betala medlemsavgift. Medlemsavgift fornyas arligen och medlem ansvatat sjlv

for aft uppdatera sina uppgifter i medlemsregistret.

§ 3 Avgift
Arsavgiftens storlek for nästkommande verksamhetsãr beslutats pa ãrsmOtet.

§ 4 Arsmöte och verksamhets/redovisningsâr
FOrbundet ska vaije ár fore mars mánads utgang ha ordinarie ârsmOte. Kallelse till ársmOte ska

ske senast 4 veckor fore ãrsmOte. Motioner till àrsmote ska vara styrelsen tilihanda fore

ârsskiftet áret innan ârsmOtet.
Kallelse:
Arsmoteskallelse ska finnas tillganglig pa hemsida samt tillställas alla medlemmar sensat 4

veckor fore ársmötet. MedlemsmOten sker forutom ãrsmOte rullande pa olika event under ãret.



Arsmotet, som at foreningens hogsta beslutande organ, halls fore utgángen av mars mànad pa

tid och plats som styrelsen bestämmer. Arsmoteshandlingar (verksamhets- och

forvaltningsberailelser, revisorernas berattelser, verksam hetsplan med budget, styrelsens

forsiag samt och inkomna motioner med styrelsens yttrande och ãven valberedningens forslag)

skall av styrelsen senast tre veckor fore mOtet gOras tillgangliga for medlemmarna pa sail som

styrelsen beslutar.

Arsmote:
• Godkännande av motets utlysning
• Narvarolista/rOstlängd
• Godkannande av foredragningslista/ dagordning
• Val av mOtesfunktionärer (ordfOrande, sekreterare, justerare, rOsträknare)

• Redogorelse av det gangna âret
• Beslut angaende ansvarsfrihet
• Genomgãng av verksamhetsplan och budget
• Motioner och styrelsens forslag
• Val av ordfOrande 1 ár
• Val av sekreterare 2 är
• Val av kassör 2 at

• Val av ovriga ledamOter och suppleanter
• Val av revisorer och revisorsuppleanter
• Val av valberedning
• Beslut om omedelbarjustering av de punkter som behandlar val

Cm det är lika vid rostning sâ skUjer loften.

Verksamhetsáret loper fran ärsmOtet till ãrsmöte. Redovisningsár at kalenderãr.

Utlysning av extra arsmote skall ske senast tre veckor i forvag. I den kallelsen skall framga vilka

punkter som ska behandlas. Aktuella underlag bifogas. Extra arsmOte ska hãllas om styrelsen

finner att särskilda skäl finns eller aft minst 50% av medlemmarna sã Onskar.

5 5 Ombud och rösträtt
Varje medlem ager en rOst. Man kan inte använda sig av ombud, det är fysiskt deltagande

medlem som galler for rOsträtt.

§ 6 Styretse
FOrbundet har en styrelse bestãende av sju ledamOter (plus suppleanter). Ledamoterna väljs av

ãrsmotet. OrdfOrande väljs pa eft ãr, kassör och sekreterare valjs pa tvä at. Kassor och
sekreterare ska inte ha samma ãr utan ska overlappa varandra. Ovriga väljs pa tvá ár, dock kan

endast tre av ledamoterna valjas pa ârsmOtet, de Ovriga tre ledarmotena at valbara fOrst nasta

at. Vice ordforande utses av styrelsen.
Verkställande utskoftet bestár av ordforande, sekreterare och kassOr.



Styrelsemoten skall ske minst tvá gãnger per ár fysiskt.

Styrelsen sammanträder pa kallelse av Ordforande eller nat tvã eller flera ledamöter anser det

är nodvandigt.
Styrelsen at beslutsmassig nat minst fern ledamöter, däribland ordförande eller vide ordfötande

at närvarande. Vid lika rOstetal har ordförande utslagsrost.

§ 7 Rkenskaper och revision
Arsmotet vaijer tvá revisorer med uppdrag aft granska forbundets räkenskaper, samt tvã

suppleanter fr dessa.
Revisionen skall vara slufförd senast fyra veckor fore ársmOtet. I samband med revisionens

avslutning skall revisorerna upprafta en fullstandig revisionsberaftelse, som I sin tur skall

framlaggas fOr styrelsen och presenteras pa ársmOtet.

§ 8 Vatberedning
Valberedningen bestãr av minst tvã stycken och max fyra ledamOter, varav en at

sammankallande. Medlemmar till valberedningen skall hamtas ur den aktiva laratkáren.

Valberedningen har att fOrbereda de val som ska goras pa ärsmOtet. Valberedningens forsiag

skall bifogas i handlingarna infor ársmotet. Styrelsen skall ha dokumenten senast 5 veckor

innan ãtsmOtet fOr utskick.

§ 8 Hedersordförande/medlem
Till hedersotdfOrande kan fOrbundet kalla den som genom nitiskt atbete befrämjat fOrbundets

stravanden utnamningen galler 5 at. FOrbundet kan bara ha en hedersordfOrande I taget.

HedersordfOrande är befriad fran medlemsavgift och konferensavgiften vid riksutbildningsdagar.

När de fem àren gátt sá far man per automatik titein hedersmedlem.

Till hedersmedlem kan fOrbundet kalla den som nitiskt arbetat fOr fOrbundets strävanden. Nat

man har titein hedersmedlem sã ar man befriad fran medlemsavgiften. Hat man fãtt titeln

hedersmedlem sá hat man titein livet Ut.

En kallelse till hedersmedlem och hedersordfOrande skall av àrsmOtet beslutas, eftet eft av

stytelsen ftamlagt forslag.

Medlemmat som betalar full avgift har tOsttatt.

5 9 Stadgeändring
Forsiag till andring av stadgatna skall behandlas vid tva pa varandra foijande átsmOten.
FOr beslut av stadgeandring mãste minst % av de narvarande medlemmatna vid ârsmotet tOsta

for forslaget



§ JO Upplosning
Forslag till upplOsning av foreningen skall behandlas vid tvä pa varandra följande ârsmöten.

For beslut om upplosning av fOrbundet máste minst ¾ av rOstetalet rOsta for forslaget vid bàda

ti I lfäl lena.
Vid en upplosning av foreningen skall ev Overskott I foreningen skänkas till valgorande ãndamâl

mom ramen fOr fOrbundets verksamhet.

Ovanstàende stadgar är antagna pa fOrbundets àrsmote 3 oktober 2015

For styrelsen verkställande utskottet

Sanna Lindgren ordfOrande Christine Molander vice ord Orande

‘anette 3%on Vaardahl kassOr Karin Magnusson sekreterare
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