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STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET
Gällande från 2018-01-01.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
§ 1
Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att
sammansluta tandläkare inom sitt verksamhetsområde sådant det nedan anges, i syfte att främja 
deras vetenskapliga, professionella och sociala intressen, att främja deras intressen inom det odontolo-
giska forsknings- och utbildningsområdet, att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlem-
mar.

FÖRENINGENS UPPBYGGNAD OCH MEDLEMSKAP
§ 2
Aktivt medlemskap i föreningen kan vinnas av den som är legitimerad tandläkare. Ansökan
ställes till föreningens styrelse, som fattar beslut i ärendet.
§ 3
Passivt medlemskap i föreningen kan vinnas av den som arbetar inom tandvård genom ansökan hos 
föreningens styrelse, som fattar beslut i ärendet.
§ 4
Till hedersmedlem eller korresponderande medlem i föreningen kan utses person, inom eller utom 
föreningen, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens intressen eller för främjandet av 
odontologisk vetenskap och utbildning eller som föreningen av annan anledning önskar speciellt hedra. 
Person utom föreningen, som valts till hedersmedlem eller korresponderande medlem vinner härigen-
om passivt medlemskap i föreningen. Förslag till val av hedersmedlem eller korresponderande medlem 
skall med motivering ingivas till styrelsen.
För val fordras 2/3 röstmajoritet vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett 
skall vara ordinarie. Hedersmedlem och korresponderande medlem erlägger ingen årsavgift till förenin-
gen.
§5
Medlem är skyldig att i den ordning föreningen föreskriver erlägga avgifter till densamma.
Skyldighet att erlägga avgift till föreningen inträder från det vederbörande blivit medlem i föreningen. 
Medlem, som trots anmaning inte erlagt till betalning förfallen avgift inom utgången av det kvartal för 
vilket debitering skett, skall uteslutas ur föreningen.
§6
Medlem, som uteslutits ur föreningen, skall för att kunna återinträda i föreningen till fullo erlägga vid 
uteslutningen förfallna och oguldna avgifter, som han enligt 5 § varit skyldig erlägga.
§7
Medlem som utträtt har inte rätt att återfå erlagda avgifter.
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FÖRENINGENS VERKSAMHET
§9
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.
§ 10
Ordinarie föreningssammanträde äger rum 2 gånger per år, varav årsmöte hålles 
senast i maj månad. Extra föreningssammanträde skall hållas då styrelsen så finner 
anledning eller tjugofem medlemmar skriftligen så begär hos ordföranden. Vid detta sammanträde får 
endast den eller de frågor avgöras, som angivits på kallelse till sammanträdet. Kallelse till förenings-
sammanträde skall ske via mailutskick och vara varje medlem tillhanda minst åtta dagar i förväg.
§ 11
På årsmötet skall förekomma:
1. Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse.
2. Fastställande av resultat- och balansräkning
3. Fastställande av årets resultat.
4. Fråga om ansvarsfrihet.
5. Fastställande av budgetförslag
6. Fastställande av årsavgift
7. Val till de poster, för vilka mandattiden utgått, nämligen:
• föreningsstyrelse
• revisorer och revisorssuppleanter
• valberedning
• övriga nämnder och utskott samt i förekommande fall deras ordf.
Mandattiden för samtliga val är 2 år och träder i kraft efter justering av årsmötesprotokollet.
Vid årsmötet skall eventuell utdelning ske av pris och stipendier ur fonderna.
§ 12
Vid föreningens sammanträden äger varje aktiv medlem en röst. Passiv medlem äger icke rösträtt. 
Fullmaktsomröstning förekommer ej. Val och röstning sker öppet, dock slutet beträffande person, om 
någon så begär.
§ 13
Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, nämnder och utskott i enlighet med de in-
struktioner och stadgar, som föreningen har fastställt. Föreningens nämnder och utskott är: Bedömn-
ingsnämnden, Sociala utskottet och Valberedningen. Vid sammanträde med styrelse, nämnder och 
utskott skall föras protokoll som justeras av respektive ordförande och ytterligare 1 ledamot.
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FÖRENINGENS STYRELSE
§ 14
Föreningens styrelse består av ordförande, v. ordförande, skattmästare, 
sekreterare, klubbmästare samt ytterligare 2 styrelseledamöter.
Vid första valet väljes ordförande samt 3 övriga styrelseledamöter.
Därefter sker valen i den ordning som angivits i 11 §.
Styrelsen utser inom sig v. ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter är närvarande.

§ 15
ORDFÖRANDE åligger
•  att representera föreningen eller vid förhinder utse ersättare.
•  att kalla till styrelsemöte och leda dessa.
• 
STYRELSEN åligger
•  att verkställa vid föreningsmöten fattade beslut.
•  att handha föreningens angelägenheter och ekonomisk förvaltning.
•  att med kalenderår avsluta föreningens räkenskaper.
•  att senast 15 mars till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse över verksamhet föregående år.

FÖRENINGENS REVISORER
§ 16
Föreningens revisorer är 2 stycken jämte en suppleant.
REVISORERNA åligger
• att granska föreningsstyrelsens samt nämnders och utskotts förvaltning och räkenskaper.
• att före 3 veckor innan årsmötet till föreningens styrelse avlämna revisionsberättelse jämte yt-

trande över ansvarsfrihet.

FÖRENINGENS NÄMNDER OCH UTSKOTT
§ 17
Föreningens Bedömningsnämnd består av 2 ledamöter, varav 1 är sammankallande.
Bedömningsnämnden handhar frågan om utdelning ur Sällskapets vetenskapliga fonder.
§ 18
Föreningens Sociala utskott består av 3 ledamöter, varav 1 är sammankallande.
Sociala utskottet handhar frågan om utdelning ur Hjälpfonden och Gärda och Axel Fischers Stiftelse.
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FÖRENINGENS VALBEREDNING
§ 19
Föreningens valberedning består av 2 ledamöter. Ledamöterna nomineras och 
väljes av föreningen på årsmötet för en mandattid av 2 år.

VALBEREDNINGEN åligger
• att framlägga förslag till kandidater till de i 14, 16, 17, och 18 § omnämnda posterna.
• att förvissa sig om att de som valberedningen föreslagit är villiga att åta sig uppdraget.
• att de som föreslås finns inom föreningens verksamhetsområde.
• att välja kandidater så att olika intressen och regionala förhållande tillgodoses.
• att senast 6 veckor före valtillfället överlämna valberedningens förslag till föreningens ordförande.

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
§ 20
För ändring av dessa tilläggsstadgar och instruktioner fordras beslut på 2 på varandra följande sam-
manträden med föreningen, varav ett ordinarie sammanträde, och att beslutet vardera gången fattas 
med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutad ändring träder i kraft fr.o.m.
nästkommande årsskifte, såvida inte annorlunda beslutas.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
§ 21
För föreningens upplösning fordras beslut därom på två med minst 3 månaders mellanrum på varan-
dra följande sammanträden med föreningen och att beslutet vardera gången biträdes med minst 2/3 
av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid föreningen upplösning fordras att föreningen fattar 
beslut om disposition av föreningens tillgångar.
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STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS VETENSKAPLIGA 
FONDER, HJÄLPFONDEN OCH GERDA OCH AXEL FISCHERS STIFTELSE

STADGAR FÖR EDIT AGRELLS FOND
§1
Fonden har bildats genom försäljning 2004 av konstverk donerat av tandläkare Edit Agrell 1956 till 
Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet. Kvarstående medel från Sydsvenska Tandläkare- Sällskapet Veten-
skapliga fond och 50-års-fond har 2009-01-01 tillförts Edit Agrells fond.
§2
Fonden har till ändamål att:
Främja studier inom odontologins olika områden.
Utdelning till:
1. Forskning eller resa för studier över odontologisk forskning vid eller i samarbete med Odontologis-

ka fakulteten i Malmö.
2. Författare av odontologiskt arbete, företrädelsevis till dem som inte är knutna till någon institu-

tion.
3. Kliniskt utvecklingsarbete och/eller pedagogiska insatser i tandläkares vidare- och efterutbildning.
§3
Fondens medel utdelas vartannat år under en 20-årsperiod med början 2006. Sista året utdelas 
kvarstående medel. Utdelning skall ske till en sökande inom vardera minst två av kategorierna enligt 
§ 2.
§4
Stipendiat/er föreslås av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets Bedömningsnämnd samt
ytterligare en ledamot utsedd av Odontologiska fakulteten i Malmö.
§5
Stipendiet utannonseras av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet i kallelse till allmänt möte.
Ansökan skall vara Sällskapet tillhanda i 3 ex senast den 10 mars.
§6
Stipendiet utdelas vid Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets årsmöte.
§7
Fonden skall förvaltas av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet på ett särskilt konto. Om ingen lämplig 
kandidat söker fonderas pengarna till nästkommande år.
§8
Redogörelse för hur stipendiet använts skall tillställas Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet senast näst-
kommande år vid dess årsmöte.
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SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS FOND TILL 
JOHN HOLGERS MINNE

Antagna vid sammanträde med lärarkollegiet vid Tandläkarhögskolan i 
Malmö den 4 november 1953 efter hörande av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet.
Fonden till John Holgers minne har bildats genom en donation å 10 000 kronor, som
vid Tandläkarhögskolans i Malmö invigning den 10 september 1949 överlämnades av Sydsvenska 
Tandläkare-Sällskapet. Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet har genom denna fond velat hugfästa minnet 
av en av sina stiftare, sin mångårige ordförande och sin oförglömlige kollega. Fonden har till ändamål 
att gynna ondontologisk forskning vid eller i samarbete med tandläkarhögskolan i Malmö. Fondens 
kapital skall varje år utökas med en tiondel av den upplupna räntan. Den återstående delen av räntan 
står till lärarkollegiets förfogande för stipendieutdelning, dock så att avkastningen av fonden skall 
uppsamlas, tills ett belopp av minst 1 000 kronor kan utdelas. Avkastning, som ej tagits i anspråk för 
utdelning inom 5 år, lägges i sin helhet till kapitalet. Utdelning kan ske antingen som forsknings- eller 
resestipendium för studier över något speciellt odontologiskt ämne. När lärarkollegiet finner lämpligt 
att utdela stipendium, meddelas detta Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet. Stipendiat kan föreslås av 
enskild medlem av lärarkollegiet och av enskild ledamot av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets styrelse. 
Lärarkollegiet uppgör sedan förslag varöver Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets styrelse beredes till-
fälle yttra sig. Lärarkollegiet beslutar därefter omutdelning.

STADGAR för SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS HJÄLPFOND
§ 1
Hjälpfondens grundkapital utgöres av fonderade medel från Sydsvenska Tandläkare-
Sällskapets samarbete med försäkringsaktiebolaget Valkyrian.
§ 2
Hjälpfonden har till uppgift att vid behov lämna ekonomiskt bidrag till behövande kollega, som är 
aktiv medlem av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet eller till dennes efterlämnade äkta maka/make eller 
minderåriga barn, där vederbörande oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål av icke tillfällig art. Me-
del ur Hjälpfonden kan dessutom utgå i form av bidrag till förtjänt medlem av Sällskapet i avsikt att 
underlätta för denne att deltaga i utbildning, som syftar till att upprätthålla yrkeskunskaperna. Medel 
ur Hjälpfonden kan också utgå för kostnader avseende arvoden till föreläsare och hyra av lokal vid Säll-
skapets sammanträden.
§ 3
Fonden skall i Sällskapets räkenskaper ha sitt särskilda konto och förvaltas i likhet med Sällskapets 
övriga fonder.
§ 4
Eventuella gåvor till Hjälpfonden skall tilläggas grundkapitalet, såvida donator ej annorlunda 
bestämmer.
§ 5
Fondens medel utdelas vartannat år under en 20-årsperiod med början 2009. Sista året utdelas
kvarstående medel.
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Forts.

§ 6
Bidrag kan utgå dels i form av gåva, dels i form av räntefritt lån eller vad 
avser 2 § 2:a stycket i form av utbildningsbidrag. Bidrag till behövande kollega 
skall prioriteras framför bidrag till utbildning.
§ 7
Prövning av ansökan och beslut om bidrag handhas av Sociala utskottet.
§ 8
Ansökan om eller förslag till bidrag skall insändas till Sociala utskottet, som inom tio dagar efter 
delfåendet sammanträder för ärendets prövning. För bidrags beviljande fordras att samtliga ledamöter 
är om beslutet ense. Frånvarande medlems röst kan inhämtas per post eller telefon.
§ 9
Bidrag beviljas endast för ett år i sänder, räknat efter kalenderår, alternativt för ett utbildningstillfälle.
§ 10
Sociala utskottets beslut protokollföres och översändes omedelbart till Sydsvenska Tandläkare-Säll-
skapets styrelse, som genom sin skattmästare omgående utbetalar det beslutade bidraget ur fondens 
medel.
§ 11
Sociala utskottets beslut kan ej överklagas.
§ 12
För ändring av dessa stadgar gäller samma bestämmelser som för ändring av Sydsvenska 
Tandläkare-Sällskapets stadgar.

STADGAR för SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS GERDA OCH AXEL
FISCHERS STIFTELSE.
§1
Stiftelsens grundkapital utgöres av fonderade medel från Gerda och Axel Fischers donation.
§2
Stiftelsen har till uppgift att i första hand vid behov lämna understöd till behövande kolleger, som är 
eller varit aktiva medlemmar av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, eller till dessas efterlämnade äkta 
maka/make eller barn, där vederbörande oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål av icke tillfällig art. 
Därest kollegan ej längre är eller vid frånfället var medlem av föreningen, får utträdet ej ha förorsakats 
av brott mot de etiska fordringarna i föreningens stadga. I andra hand får disponibel avkastning använ-
das för bidrag till förtjänt medlem av Sällskapet i avsikt att underlätta för denne att deltaga i utbild-
ning, som syftar till att upprätthålla yrkeskunskaperna.
§3
Stiftelsen skall i Sällskapets räkenskaper ha sitt särskilda konto och förvaltas i likhet med föreningens 
övriga fonder.
§4
Grundfonden får ej röras. Eventuella gåvor till Stiftelsen skall tilläggas grundkapitalet, såvida donator 
ej annorlunda bestämmer.
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Forts.

§5
Eventuellt överskott av årlig avkastning lägges till kapitalet.
§6
Bidrag skall utgå ur den årliga avkastningen. Dock skall varje år 10% av avkastningen läggas till grund-
kapitalet.
§7
Bidrag kan utgå dels i form av gåva, dels i form av räntefritt lån.
§8
Prövning av ansökan och beslut om understöd handhas av Sociala utskottet.
§9
Ansökan om eller förslag till understöd skall insändas till Sociala utskottet, som inom 10 dagar efter 
delfåendet sammanträder för ärendets prövning. För understöds, eventuella låns beviljande fordras att 
samtliga ledamöter är om beslutet ense. Frånvarande medlems röst kan inhämtas per post eller telefon.
§10
Understöd beviljas endast för ett år i sänder, räknat efter kalenderår. Särskild ansökan skall
därför varje år inlämnas.
§11
Sociala utskottets beslut protokollföres och översändes omedelbart till Sydsvenska Tandläkare-Sällska-
pets styrelse, som genom sin skattmästare omgående utbetalar det beslutade understödet ur fondens 
medel.
§12
Sociala utskottets beslut kan ej överklagas.
§13
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom permutation hos Kammarkollegiet. Komplettering till 
stadgar enligt beslut från Kammarkollegiet:
“Enligt beslut från Kammarkollegiet 091202 saknas det nu formella hinder för Gerda och
Axel Fischers stiftelse att förbruka såväl kapital som avkastning för stiftelsens ändamål.
Styrelsen och Sociala utskottet fattar tillsammans beslutet att förvalta fonden enligt den
intention som framställdes i ansökan om permutation. Detta innebär att Sociala utskottet
avgör bidragens storlek och att minst 200 tkr av grundkapitalet skall lämnas orört. Vid
fastställande av bidragsstorlek ska hänsyn tas till stiftelsekapitalets aktuella värde. Utdelning
ska äga rum vartannat år med början 2010.”


