Stadgar för Stylist & Frisörlärarförbundet
Reviderade år 2011
§ 1 Ändamål
Förbundet är en sammanslutning av yrkeslärare inom frisör/stylistyrket och har till ändamål:
Att verka för enhetliga läroplaner inom frisör/hår och makeup stylistutbildningen.
Att bereda möjligheter till pedagogisk utbildning för lärare inom frisör och hår och makeup stylist

Att granska och bevaka teoretiskt och praktiskt undervisningsmaterial.	
  
Att genom egna arrangemang eller i samarbete, bereda medlemmarna fortbildning.	
  
Att arrangera gemensamma dagar där medlemmarna får tillfälle till diskussion och
handläggning av ärenden och frågor som rör gemensamma intressen.
Att främja och understödja åtgärder som är till gagn för medlemmarna socialt.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan beviljas envar som undervisar inom frisöryrket samt delar förbundets
målsättning och följer dess stadgar.
§ 3 Avgifter
Medlem skall under sitt medlemskap betala de årsavgifter årsmötet i laga ordning beslutar.
Medlemsavgiften skall vara inbetald senast dagen före årsmötet.
§ 4. Utträde
Medlemskapet är i kraft till dess skriftligt utträde begärts. Medlem som inte betalar sin
medlemsavgift före årsmötet kan av styrelsen uteslutas.
§ 5. Hedersledamöter
Till hedersmedlem kan förbundet kalla den som genom nitiskt arbete befrämjat förbundets
strävanden. Hedersmedlem är avgiftsbefriad och äger ingen rösträtt.
En kallelse till hedersmedlem skall av årsmötet beslutas, efter ett av styrelsen framlagt
förslag.
Till hedersordförande kan förbundet kalla den som verkat som ordförande och nitiskt
arbetat för förbundets strävanden. Hedersordförande är avgiftsbefriad.
En kallelse till hedersordförande skall av årsmötet beslutas, efter ett av styrelsen framlagt
förslag.
Förbundet bekostar resa och helpension för bevistande av riksutbildningsdagar inkl. årsmöte.
Styrelsen sänder särskild inbjudan varje år.

§ 6. Styrelse.
Förbundets angelägenheter handhavdes av en styrelse bestående av sju ledamöter.
Ledamöterna väljes av årsmötet. Ordförande väljes på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år,
dock kan endast tre av dessa sex ledamöter väljas på årsmötet, de övriga tre ledamöterna är
valbara först nästa år. Styrelsen konstituerar sig själv.
Verkställande utskottet består av ordf. vice ordf. sekreterare och kassör.
§ 7. Styrelsens sammanträden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordf. eller när någon annan ledamot, med åberopande
av skälig motivering, därom hemställer.
Styrelsen är beslutmässig när minst fem ledamöter, däribland ordf. eller vice ordf. är
närvarande. Vid lika röstetal har ordf. utslagsröst.
Vid styrelsemöten föres ordet av ordf. eller vid ordf. frånvaro, av vice ordf.
Adjungerande styrelseledamöter kallas från branschorganisationerna, när ärenden så påkallas.
§ 8. Räkenskaper.
Förbundets räkenskaper skall för varje räkenskapsår i fullständigt bokslut sammanföras.
Räkenskaperna skall omfatta 1 juli- 30 juni.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revisorernas granskning senast sex
veckor före årsmötet.
Förbundets överskott skall användas i den ideella verksamheten.
§ 9. Revision.
Årsmötet väljer två revisorer med uppdrag att granska förbundets räkenskaper,
samt två suppleanter för dessa.
Revisionen skall vara slutförd före årsmötet. I samband med revisionens avslutning skall
revisorerna upprätta en fullständig revisionsberättelse, som i sin tur skall framläggas för
styrelsen och årsmötet.
§ 10. Årsmöte och val.
Förbundet skall varje år före november månads utgång avhålla ordinarie årsmöte. Kallelsen
skall av sekreteraren delgivas medlemmarna senast sex veckor före årsmötet. Motioner,
ställda till styrelsen, skall vara sekreteraren tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Följande ämnen skall vara med på dagordningen vid ordinarie årsmöte.
• Styrelsens verksamhetsberättelse.
• Revisorernas berättelse.
• Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
• Förslag från styrelsen eller revisorerna.
• Motioner.
• Kostnadsersättningar.
• Budgetförslag för löpande räkenskapsår.
• Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
• Val av revisorer och dess suppleanter.
• Övriga val.
Faller röstetalet lika vid val, skiljer lotten.

§ 11. Extra sammanträde.
Extra sammanträde hålles när styrelsen finner sådant av behovet påkallat eller när minst 1/3
av medlemmarna så önskar.
§ 12. Rösträtt.
Varje medlem äger en röst. Omröstningen sker öppet, såvida ej medlem begär sluten
omröstning, vilket då skall ske. Faller röstetalet lika, skiljer lotten.
§ 13. Avgiftsbefrielse.
Medlem som uppnått pensionsålder är avgiftsbefriad. Detta gäller även medlem
som har blivit förtidspensionerad, men först efter att en bekräftelse som ställs till styrelsen
ingivits.
§ 14. Stadgeändring.
Förslag till ändring av stadgarna skall behandlas vid årsmötet.
Styrelsen framlägger förslag till årsmötet.
Ärendet kan vid detta årsmöte avgöras, men skall i kallelsen angivas.
För beslut av stadgeändring måste minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid årsmötet
rösta för förslaget.
§ 15. Upplösning.
Frågan om förbundets upplösning kan endast ske efter skriftlig framställan.
Denna skall vara ingiven till styrelsen minst två månader före årsmötet.
Beslut om upplösning kan endast fattas om 2/3 av medlemmarna är närvarande.
För förslagets antagande måste minst 3/4 av röstetalet rösta för förslaget.
Beslut om förbundets upplösning kan bara fattas på två av varandra följda möten, varav det
ena skall vara årsmöte.
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