
 
 

 

STADGAR FÖR YRKESFÖRBUNDET MASSÖRERNA 
ANTAGNA DEN 2018-04-10 

 

§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är YRKESFÖRBUNDET MASSÖRERNA. 

 

§2 Föreningens säte 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

 

§3 Föreningsform 

Föreningen är en ideell förening.  

 

§4 Syfte 

Föreningens syfte är främst att främja medlemmarnas intressen som yrkesverksamma massörer, 
massageterapeuter och medicinska massageterapeuter. 

 

§5 Oberoende 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

 

§6 Verksamhetsår och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår år är kalenderår. 

 

§7 Medlemmar 

Som medlem antas den som är utbildad till massör/massageterapeut och certifierad av Branschrådet Svensk 
Massage den som är utbildad till medicinsk massageterapeut och certifierad av Branschorganisationen 
Medicinsk Massageterapi eller den som av styrelsen bedöms ha likvärdiga kunskaper. 

Som studerandemedlem antas den som studerar till massör/massageterapeut/medicinsk massageterapeut 
eller motsvarande vid en skola som är medlem i Branschrådet Svensk Massage eller Branschorganisationen 
Medicinsk Massageterapi. Styrelsen beslutar om giltighet och omfattning av studerandemedlemskap. 

En medlem som skadar föreningen eller dess verksamhet kan uteslutas av styrelsen. En uteslutning får 
underställas årsmötets beslut.  

 

§8 Stadgetolkning mm 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, 
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.  

 

§9 Styrelsen 

Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för dess löpande verksamhet.  

Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och minst tre ledamöter.  

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  

Om årsmötet så beslutar väljer årsmötet även suppleanter till styrelsen. 

 



 
 

 

§9 Revisorer 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet en eller två revisorer. Revisorerna 
har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga 
handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

 

§10 Valberedning 

För att bereda förslag på personer till val väljer årsmötet bland föreningens medlemmar en eller flera 
valberedare.  

 

§11 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 april varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska 
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid 
behandlas på ordinarie årsmöte: 

 

1. Mötets behörighet 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av mötessekreterare. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra verksamhetsåret 

7. Ekonomisk berättelse för förra verksamhetsåret 

8. Revisorernas berättelse om styrelsen förvaltning under senaste verksamhetsåret.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser. 

10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

13. Fastställande av medlemsavgift 

14. Val av; 

  a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år; 

  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år; 

  c) övriga ledamöter för en tid av ett (1) år 

  d) val av suppleanter för en tid av ett (1) år 

  e) val av en eller två revisor/er för en tid av ett (1) år 

  f) val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett (1) år varav en skall utses till ordförande och 
sammankallanden. 

15. Övriga frågor  

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns 
med i kallelsen till mötet. 

En motion till årsmötet ska vara inkommen till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. 
 



 
 

 

§12 Extra årsmöte 

Om styrelsen, revisorerna eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till 
extra årsmöte. För att mötet ska vara behörigt kallat måste föreningens medlemmar meddelas minst två 
veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som upptagits i kallelsen behandlas. 

 

§13 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller ordföranden och kassören var för sig eller av den eller 
de personer som styrelsen beslutar.  

 

§14 Rösträtt 

På årsmöte har fullt betalande närvarande medlem rösträtt. På styrelsemöten har närvarande ledamot rösträtt 
och tjänstgörande suppleant rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 

 
§15 Beslutsförhet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
§ 16 Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster 
är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 

 

§17 Stadgeändring 

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig ska ändringen antas med två tredjedelar av 
antalet röster. Då stadgeändring ska ske ska förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.  

 

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) 
kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

 

§18 Upplösning 

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste 
framgå av kallelsen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar övergå 
till föreningen Svensk Massage med organisationsnummer 802513-9323. 

 


