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1.
1.1

Allmänt
Namn
Föreningens namn är Odontologiska Föreningen (OF)

1.2

Ändamål

1.2.1

Historia
Odontologiska föreningen stiftades den 18 april 1888 av dåvarande
studerande vid polikliniken för tandsjukdom i Stockholm, med syfte att främja
de odontologiska vetenskapernas studium samt bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla en god kamratanda.

1.2.2

Syfte
Odontologiska föreningens främsta syfte är att:
främja medlemmarnas studier och utbildning
tillvarata och bevaka medlemmarnas intresse inom utbildnings- och
studiesociala frågor
iii. bibehålla och alstra god kamratskap bland kårens medlemmar
i.
ii.

1.3

Sammansättning
OF är en sammanslutning av studerande på grund och avancerad nivå inom
den odontologiska institutionen(OI) vid Karolinska Institutet (KI).
OF har fyra typer av medlemmar:
i.
ii.
iii.
iv.

aktiv medlem
ständig medlem
hedersmedlem
stödmedlem

1.4

Grundprinciper
OF har en demokratisk grundsyn och är religiöst och partipolitiskt obundet.

1.5

Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

1.6

Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

1.7

Organisation
Föreningens verksamhet utövas på det sätt som föreskrivs i dess stadga och
reglemente genom:
i. Allmänt möte (AM)
ii. Fullmäktigemöte (FM)
iii. Valberedning (VB)
iv. Styrelsen
v. Föreningens utskott
vi. Inspektor
vii. Skattmästare
viii. Kurator
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ix. Revisorer

1.8

Tillkännagivande av beslut
Kallelser, möteshandlingar och justerade protokoll från samtliga organ ska
hållas tillgängliga för medlemmarna, varvid fattade beslut anses
tillkännagivna. Hur beslut tillkännages regleras av Föreningens reglemente.

1.9

Undanröjande av beslut
KI’s konsistorium har rätt att undanröja beslut som uppenbart strider mot
Föreningens ändamål.

1.10

Ansvar
För beslut fattat vid sammanträde är närvarande ledamot ansvarig om han eller
hon inte reserverar sig. Ledamot är dock inte personligen ekonomiskt
ersättningsskyldig såvida han eller hon inte gjort sig skyldig till brott, grov
oaktsamhet eller uppsåt.
Reservation mot beslut samt protokollsanteckning ska anmälas och behandlas
enligt reglementet.

1.11

Allmänt möte (AM)
Allmänt möte utgör på sätt som dessa stadgar föreskrivs föreningens högsta
rådgivande och beslutande organ. Former för allmänt möte regleras enligt
reglementet.

1.12

Fullmäktigemöte (FM)
Föreningens fullmäktigemöte är över styrelsen beslutande organ för föreningens
angelägenheter. Former för fullmäktige möte regleras enligt reglementet.
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2.

Medlemmar

2.1

Aktiv medlem
Aktiv medlem är studerande inom föreningens verksamhetsområde, som fullgjort
sina ekonomiska förpliktelser gentemot OF, enligt reglementet.

2.2

Hedersmedlem
Kårfullmäktige utser hedersmedlemmar. Dessa ska synnerligen ha främjat
föreningens intressen och strävanden. Förslag till val av hedersmedlem ska
vara framställt av kårstyrelseledamot, kårfullmäktigeledamot eller minst 10
kårmedlemmar. För att beslut om hedersmedlem ska bli gällande krävs två
tredjedels majoritet vid fullmäktigemöte. Faller frågan om val av
hedersmedlem införes varken förslag eller beslut i protokollet.

2.3

Ständig medlem
Ständig medlem är tidigare aktiv medlem som i hög grad främjat föreningens
intressen. Tidigare aktiv medlem ansöker själv efter erlagd examen till fullmäktige
om ständigt medlemskap, som är livslångt. Regleras enligt reglemente.

2.4

Stödmedlem
Stödmedlem är ej aktiv medlem som har ett stort intresse och vilja att stödja
föreningens verksamhet kan ansöka om medlemskap för begränsad tid. Regleras
enligt reglemente.

2.5

Inspektor
Föreningen står under överseende av inspektor.
Valbar är lärare inom föreningens verksamhetsområde enligt §1.3.
Inspektor ska tillse att föreningens stadgar efterlevs. Funktion i övrigt regleras
enligt reglementet.

2.6

Skattmästare
Skattmästaren har till uppgift att stödja och övervaka föreningens
ekonomi. Valbar är lärare inom föreningens verksamhetsområde
enligt §1.3.
Funktion regleras enligt reglementet.

2.7

Kurator
Kuratorn har till uppgift att ge psykosociala råd eller stöd till de av föreningens
medlemmar som är i behov av detta.
Funktion regleras enligt reglementet.

2.8

Upphörande av medlemskap
Medlemskap i föreningen upphör då:
i. perioden för medlemskapet går ut
ii. medlemmen avskiljs från utbildningen
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iii. medlemmen så själv skriftligen begär
iv. fullmäktige med två tredjedels majoritet så beslutar

Vid utträde ur OF kan utträdande minoritet inte begära del av Föreningens kapital
eller egendom.
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3.

Allmänt möte

3.1

Verksamhet
Allmänt möte utgör föreningens högsta rådgivande och beslutande organ.

3.2

Sammansättning
Ordförande för allmänt möte är inspektor. Sekreterare utses av AM.
Föreningens samtliga medlemmar utom stödmedlemmar har rätt att deltaga
och yttra sig vid AM. Vid votering har aktiv medlem en röst, övriga
medlemmar har ej rösträtt.

3.3

Mötesordning

3.3.1 Kallelse
Allmänt möte hålles på kallelse av:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Inspektor
Revisor
Fullmäktige
Styrelsen
Om en femtedel av föreningens aktiva medlemmar skriftligen begär
detta till någon av ovanstående.

Begäran ska ställas skriftligen till styrelsen som ansvarar för att utse en
tidpunkt för möte inom tre veckor efter inkommen begäran.
Kallelse till allmänt möte samt föredragningslista anslås enligt reglementet senast
tio arbetsdagar före sammanträdet, efter det att begäran om AM har inkommit.

3.3.2 Beslut
Vid AM ska protokoll föras.
AM öppnas av inspektor och påfordrar beslut om sammanträdet är behörigen
utlyst. Val av två justeringspersoner ska förrättas, vilka tillsammans med
inspektor, ska justera mötets protokoll.
Vid AM kan ej beslut fattas i annan fråga än den/de ärenden som upptagits på
anslagen föredragningslista. Ärende som upptagits på AM kan ej bordläggas.
AM äger rätten att fatta beslut då mer än en femte del av föreningens aktiva
medlemmar är närvarande. Om mötet ej är beslutsmässigt, hänskjutes det/de
ärenden som föranlett mötet till fullmäktige för beslut. Omröstning vid AM
sker öppet om ej annat begärs
För att beslut ska vara giltigt gäller den mening som erhållit majoriteten av
rösterna. För upplösning av fullmäktige krävs två tredjedelar av röstantalet. Vid
lika rösttal avgör lotten.

Sidan 10 av
15

OF Stadgar Senast ändrad: 2010-02-08

4.
4.1

Fullmäktigemöte
Verksamhet
Fullmäktigemöte (FM) fattar beslut rörande Föreningens organisation samt
fastställer övergripande riktlinjer och den ekonomiska ramen för Föreningens
verksamhet.
FM ska även granska styrelsens verksamhet och pröva ansvarsfrihet för
densamma. Styrelsen sammankallar till FM men har ingen rösträtt.
Ordförande för FM är talmannen vars funktion regleras i reglementet.

4.2

Sammansättning
FM består av två ledarmöter från varje kurs och program, samt talmanspresidiet.
I övrigt regleras sammansättning, val och funktion i reglementet.

4.3

Mötesordning
FM ska avhålla ordinarie sammanträde minst tre gånger per termin.
Sammanträden får ej hållas under tentamen eller ferie. Riktlinjer för FM möte
regleras enligt reglementet.

4.3.1

Kallelse
Talmanspresidiet kallar till FM. Kallelse till ordinarie FM regleras enligt
reglementet, men ska utsändas senast tio arbetsdagar före FM.
Föreningens medlemmar har rätt att inlämna motion, interpellation eller
misstroendeförklaring mot förtroendevald till FM.
Handlingar innehållande föredragningslista och bilagor ska utsändas senast
fem läsdagar före FM.

4.3.2

Extra fullmäktigemöte
Kallelse ska utgå på samma sätt som till ordinarie FM. Vid extra FM får endast
sådant ärende behandlas, för vilket sammanträdet utlysts. Rätt att hos
styrelsen begära utlysande av extra FM tillkommer inspektor, FM, styrelsen
samt minst en tredjedel av antalet ordinarie fullmäktigeledamöter. För extra
FM kan styrelsen besluta om kortare kallelsetid. Efter begäran om extra FM
ska ett sådant hållas inom fyra veckor.

4.3.3

Rättigheter vid sammanträde
Föreningens medlemmar och hedersmedlemmar har närvarorätt vid
kårfullmäktiges sammanträde. Utöver tillkommer följande rättigheter:
Kårfullmäktiges ledamöter har närvaro-, yttrande--, förslags- och
rösträtt. Kårstyrelsen har närvaro-, yttrande och förslagsrätt.
Röstning via ombud är tillåten endast vid uppvisande av signerad fullmakt.
Kårfullmäktige kan vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger dem
med enbart närvarorätt. Detta kräver ett enhälligt beslut och ska motiveras i
protokollet.
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4.3.4

Beslut
Vid FM ska protokoll föras, protokollförande sekreterare regleras i regelverket.
FM har rätt att besluta om föreningens stadgar och tillämpningsbestämmelser för
dessa, utfärda instruktioner för utskotten samt förrätta val.
För beslutsmässighet krävs närvaro av minst hälften av kallade med rösträtt.
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Som fullmäktigebeslut gäller den mening som erhåller största antalet röster.
Upplösning av styrelsen kan beslutas av fullmäktigemöte med två tredjedelar av
röstetalet.
4.4
4.5

Beslutsåret
Beslutsåret regleras i regelverket.
Valberedning

4.5.1

Sammansättning
Valberedningen bör bestå av fyra medlemmar som representerar medlemmarna
enligt reglementet. Ledamot i valberedningen får ej kandidera till styrelsepost
efter första nomineringsdag. Ledamot som kandiderar till styrelsepost utesluts
automatiskt ur valberedningen.

4.5.2

Funktion
I enlighet med denna stadga och valordning övervaka och förrätta styrelseval
och övrig funktion enligt reglementet.

4.5.3

Valordning
Regleras enligt reglementet.
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5.
5.1

Styrelsen
Verksamhet
Styrelsen (STY) handhar, i överenskommelse med dessa stadgar, reglemente,
allmänt möte och fullmäktige fattade beslut, den omedelbara ledningen av
föreningens verksamhet.
Styrelsen är ansvarig för att bereda de ärenden som ska behandlas i
fullmäktige. Styrelsen företräder föreningens medlemmar mellan
fullmäktiges sammanträden.
Styrelsen handhar inom ramen för av fullmäktige uppsatt budget, ansvaret för
Föreningens personal och övriga arvoderade funktionärer.

5.2

Sammansättning
Styrelsen väljs genom personval av kårens medlemmar och består av kårpresidiet
och ledamöter enligt reglementet, styrelsen ska minst bestå av sju medlemmar.
Vid förfall av styrelseledamot är styrelsen skyldig att kontakta kandidaten som
fått näst flest röster under valet, till den aktuella posten, för att erbjuda
kandidaten posten. Under interimsperioden ska styrelsen stiga in och ansvara
för den vakanta posten. Om ingen kandidat finns ska styrelsen ansvara för att
framställa en kandidat. För att kandidaten ska erhålla styrelseposten, med
postens skyldigheter och privilegier, krävs att kandidaten godkänns vid
närmast följande FM.
Undantaget från ovan är vid förfall av ordförande, då vice ordförande träder in i
ordföranderollen och övertar dennes rättigheter och skyldigheter.

5.2.1 Presidiet
Presidiet består av ordförande och vice ordförande. Presidiet har rättigheten
att tillsammans ta brådskande beslut av ringa karaktär, presidiet ska meddela
styrelsen fattade beslut vid nästkommande styrelsemöte.
Vid förfall av kårordförande övertar vice kårordförande dennes stadgade
uppgifter och en ny vice ordförande ska väljas.

5.2.2 Utskott
Hantering av verksamhets anknutna ärenden kan av styrelsen hänskjutas till OFs
utskott, styrelsen är dock ansvarig för de beslut som tas i utskotten. Utskottens
antal och verksamhetsområden beskrivs i föreningens reglemente.
Fullmäktige fattar beslut om inrättande och upplösande av utskotten. I övrigt
regleras utskottens verksamhet genom reglementet.

5.2.3 Mandatperiod
Styrelsens medlemmar har mandatperiod från första januari till sista december.

5.3

Sammanträden
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5.3.1 Kallelse
Kallelse ska utgå till styrelsen samtliga medlemmar och kan initieras av
ordförande eller vice ordförande.
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5.3.2 Extra sammanträde
Rätt att hos presidiet begära utlysande av extra kårstyrelsesammanträde
tillkommer inspektor samt minst två av styrelsens ledamöter. Efter begäran
om extra kårstyrelsesammanträde ska ett sådant hållas inom en vecka på
kallelse av presidiet.

5.3.3 Rättigheter vid sammanträde
Föreningens medlemmar och hedersmedlemmar har närvarorätt vid
styrelsens sammanträde. Utöver detta tillkommer följande
rättigheter.
Styrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande--, förslags- och
rösträtt. Inspektor, skattmästare och kurator har närvaro-,
yttrande- och förslagsrätt.
Föredragande, kandiderande, kårens arvoderade har närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen kan vid behov besluta om stängda dörrar vilket utestänger dem med
enbart närvaro- och yttranderätt, undantag görs för personer som adjungeras.
Detta kräver beslut och ska motiveras i protokollet.

5.3.4 Beslut
Mötesordförande är föreningens ordförande.
Styrelsen har rätt att fatta beslut vid utlyst sammanträde då minst hälften av
styrelsens ledamöter är närvarande vid omröstningen.
Omröstning sker öppet förutom då styrelseledamot begär en sluten omröstning.
Mötesordförande har vid lika rösttal utslagsröst, vid val skiljer lotten.
Röstprotokoll ska föras om någon styrelseledamot så begär.
Kårstyrelsesammanträde får ej besluta i ärende som inte upptagits på
föredragningslistan.

5.3.5 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska minst beslutsprotokoll föras. Förfarande
regleras i reglementet.

Sida 14 av 15

OF Stadgar Senast ändrad: 2010-02-08

6.

Revision, ekonomi och
ansvarsfrihet

6.1

Revision
OF, styrelsen och samtliga befattningshavare ska fortlöpande granskas av en
auktoriserad revisor med avseende på räkenskaper och förvaltning. Den
auktoriserade revisorn utses av fullmäktige.

6.2

Föreningsrevisorer
Föreningsrevisorer ska för fullmäktiges räkning granska Föreningens
verksamhet i förhållande till stadgarna och fullmäktiges beslut.
Föreningsrevisorerna ska även granska utskottens verksamhet och ekonomiska
redovisning. Föreningsrevisorerna har rätt att när som helst ta del av
räkenskaper och övriga handlingar.

6.3

Revisionsberättelse
Över den företagna revisionen ska revisorerna årligen avgiva en skriftlig
berättelse enligt reglementet. Berättelsen ska innefatta yttrande i fråga om
ansvarsfrihet beträffande förvaltningen för berörda organ och
befattningshavare samt särskilt yttrande över verksamheten. Avgångna
kårstyrelseledamöter ska lägga fram en verksamhetsberättelse över
Föreningens verksamhet tillsammans med revisionsberättelsen.

6.4

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av Ordförande, vice ordförande och ansvarig för
ekonomiansvarig, var för sig. På beslut av fullmäktige kan även andra
firmatecknare utses.

6.5

Ansvarsfrihet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och redaktören prövas av fullmäktige.
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7.
7.1

Stadgar
Stadgeändring
Förslag till ändring av föreningens stadgar kan väckas av varje medlem i
föreningen och ska skriftligen tillställas föreningens styrelse, vilken det åligger att
framlägga förslaget till behandling vid närmast kommande fullmäktigemöte.
För beslut om stadgeändring fodras bifall med två tredjedelars majoritet vid
vart och ett av två på varandra följande fullmäktigemöten.
Stadgeändringar som så kräver måste efter beslut i fullmäktige godkännas av
Karolinska Institutets konsistorium enligt de lagar och förordningar som styr
studentkårernas verksamhet.
Konsistoriet har rätt att undanröja beslut som uppenbart strider mot de
ändamål som fastlagts i föreningen stadgar.

7.2

Tolkning av stadgarna
Vid tveksamhet tolkas stadgarna i stigande ordning av kårstyrelsen, inspektor,
fullmäktige, allmänt möte.

7.3

Tillägg till stadgarna
OF får anta tillägg till dessa stadgar, regleras på samma sätt som stadgeändring.

7.4

Föreskrifter utöver stadgarna
Utöver denna stadga finns ytterligare detaljstyrandedokument. Dessa förtecknas i
OF reglemente som är direkt underställt denna stadga.

7.5

Upplösning av OF
För att upplösa OF krävs 2/3 majoritetsbeslut vid två efter varandra följande FM.
Vid upplösning av OF ska en stiftelse bildas dit all egendom och kapital
tillfaller. Stiftelsen ska ha som mål att stödja studenter vid den odontologiska
institutionen vid Karolinska Institutet.
Ordförande, skattmästare och inspektor ansvarar gemensamt för att, efter ett
första beslut av FM, utse en likvidator till nästkommande FM. Likvidatorn ska,
efter beslut om upplösning av FM, presenteras för FM.
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