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STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR 
OPERATIONSSJUKVÅRD 

§ 1. ÄNDAMÅL 
 
Mom. 1 Syfte 
Riksföreningen för operationssjukvård är en professionell sammanslutning av 
legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom eller som har anknytning till 
den perioperativa omvårdnaden. 
 

Riksföreningen för operationssjukvårds främsta uppgift är att främja utveckling av 
den perioperativa omvårdnaden genom att: 

• Främja forskning och utveckling inom den perioperativa 
omvårdnadsvetenskapen 

• Verka för att operationssjuksköterskeutbildningen ska vara nationellt 

jämförbar 

• Bedriva utbildning.  

• Stärka och utveckla ledarrollen inom den perioperativa omvårdnaden 
• Nationellt och internationellt främja riksföreningens samarbete och 

inflytande med andra sammanslutningar 
 
Mom. 2 Grundsyn  
Riksföreningen för operationssjukvård är en partipolitisk obunden organisation. 
All verksamhet skall vila på en humanistisk grund och bedrivas utan åtskillnad av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
  
 
Mom. 3 Uppdukat 
Riksföreningen för operationssjukvård äger och är utgivare av tidningen Uppdukat. 
 
§ 2. ORGANISATION 
 
Mom. 1 Organ 
Riksföreningen för operationssjukvård är en ideell förening.  
 
Riksföreningen för operationssjukvård utövar sin organisation genom 

• Årsmöte 

• Styrelsen 

• Distriktssamordnare 

• Redaktionen för uppdukat 

• Kvalitetsråd 

• Vetenskapligt råd 

• Chefsråd 

 

Mom. 2 Sektion 
Riksföreningen för operationssjukvård är en sektion inom Svensk sjuksköterske-
förening. 

 

§ 3. MEDLEMSKAP 



 

Mom. 1 Medlemskap 
Rätt till medlemskap har operationssjuksköterska och legitimerad sjuksköterska 
som utbildar sig till operationssjuksköterska. Medlem kan tillhöra mer än en 
riksförening. 
 
Rätt till associerat medlemskap har den som ej uppfyller krav på fullt medlemskap. 
 
Mom. 2 Medlemsformer 
Medlemsformerna är: 

• Medlem 

• Pensionärsmedlem 

• Studerandemedlem 

• Associerad medlem 
 

Mom. 3 Valbarhet 
Samtliga medlemmar utom associerad medlem kan inneha förtroendeuppdrag. 
Ledamöter i styrelsen ska vara medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening.  
 
Mom. 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är per kalenderår och fastställs av årsmötet. 
 
Mom. 5 Ansökan om medlemskap 
Ansökan om medlemskap lämnas till Riksföreningen för operationssjukvårds 
medlemsansvarig. 
 
Mom. 6 Samverkan Svensk sjuksköterskeförening 
Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening ska aktivt 
verka för att sjuksköterskor blir medlemmar både i sektionen och i Svensk 
sjuksköterskeförening. 
 
Mom. 7 Utträde 
Medlem som vill utträda ur Riksföreningen för operationssjukvård ska meddela detta 
till medlemsansvarig. 
 
Mom. 8 Uteslutning 
Medlem som aktivt motarbetar ändamålsparagrafen kan uteslutas av årsmötet. 
 
§ 4. ÅRSMÖTE 
 
Mom. 1 Årsmöte 
Årsmötet är Riksföreningen för operationssjukvårds högsta beslutande organ och 
skall hållas på den dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Föreningens 
verksamhetsår löper per kalenderår. 
 
Mom. 2 Beslutsregler 
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 14 dagar före mötet. 
Kallelse annonseras på hemsidan rfop.se och i Uppdukat  
 
Mom. 3 Ärenden 
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor: 



 
• Verksamhets- och revisionsberättelse 

• Ansvarsfrihet för styrelsen 

• Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

• Motioner 

• Medlemsavgiftens storlek 
• Val av ordförande 

• Val av kassaförvaltare 

• Val av sekreterare 

• Fastställande av antalet ledamöter 

• Val av ledamöter 

• Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

• Val av valberedning 

• Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning 
 

Mom. 4 Beslut 
På årsmötet har varje närvarande medlem utom associerad medlem en röst. 
 
Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid 
val av revisorer, revisorssuppleant samt valberedning. 
 
Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av 
Riksföreningen för operationssjukvårds ordförande. Omröstning vid val sker 
slutet om någon begär det och vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. 
 
Mom. 5 Motioner 
Alla medlemmar har motionsrätt. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 60 
dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för 
årsmötet. 
 
§ 5. STYRELSEN 
 
Mom. 1 Ledamöter 
Styrelsen är Riksföreningen för operationssjukvårds verkställande organ. Den 
består av ordförande, kassaförvaltare, sekreterare samt så många ledamöter som 
årsmötet beslutar. Styrelsens mandattid är två år.  Vice ordförande utses inom 
styrelsen. 
 
Mom. 2 Möten 
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. 
 
Mom. 3 Uppgifter 
Det åligger styrelsen att: 

• verka i enlighet med Riksföreningen för operationssjukvårds syfte 

• förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möte 

• verkställa av årsmöte fattade beslut 

• ansvara för ekonomi och bokslut 

• föra medlemsregister 
• upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 

framlägga dessa vid årsmötet 



• utse firmatecknare som ska tecknas av två personer i förening  
 

Mom. 4 Beslutsregler 

Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften av 
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.  
 
§ 6. VALBEREDNING 
 
Mom. 1 Ledamöter 
Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, 
kassaförvaltare,  
sekreterare, styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant. 

 
Mom. 2 Förslag 
Valberedningens förslag skall överlämnas till Riksföreningen för operationssjukvårds 
sekreterare senast 15 april. 
 
§ 7. REVISION 
 
Mom. 1. Revisorer 
Föreningens verksamhet skall granskas av två, av årsmötet utsedda, revisorer. För 
revisorerna utses en suppleant. Bokslutet ska utföras av auktoriserad revisor som 
anlitas av styrelsen. 
 
Mom. 2. Uppgifter 
Revisorer skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska 
Riksföreningen för operationssjukvårds verksamhet jämte räkenskaper och 
styrelsens förvaltning. 
 
Riksföreningen för operationssjukvårds räkenskaper skall vara avslutade den 1 
mars och skall senast den 15 mars överlämnas till revisorerna. Revisorerna 
återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 april. 
 
Revisorer har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid Riksföreningen för 
operationssjukvårds årsmöte. 
 
§ 8. STADGEÄNDRING 
 

Beslut om ändring av Riksföreningen för operationssjukvårds stadgar kan beslutas 
av årsmötet med 2/3 majoritet. 
 
§ 9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
 

Beslut om upplösning av Riksföreningen för operationssjukvård fattas av årsmötet 
med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall 
fördelas. 


