
Stadgar for Natverket Apollonia

§ 1 Namn
Foreningens namn ar Natverket Apollonia 

§2 Ändamal 

Foreningen ar oppen for alla kvinnliga tandlakare privatpraktiserande eller anstallda, 
med ambition att arbeta som privattandlakare, som delar foreningens malsattning och 
foljer dess stadgar.
Foreningen ar en ideell forening, som ar religiost och politiskt obunden. 

Foreningen skall verka for att: 

- Starka sociala och kollegiala band och pa sa satt ge den kvinnliga privattandlakaren 
battre mojligheter att i ett utsatt yrke klara de stora pafrestningar som forekommer.
- Hoja kompetensen bland medlemmarna. 

- Utveckla kontakter med andra natverk, narstaende foreningar och organisationer.
- Engagera och entusiasmera for okat kvinnligt deltagande i foreningsverksamhet.

- Dela ut ett arligt stipendium till den som verkar for den kvinnliga privattandlakaren,
kvinnligt foretagande, storre mojligheter for kvinnor att forska eller utvecklande av 
andra verksamhetsgrenar for tandlakare an konventionell tandvard. 

§3 Ledning 

Foreningens hogsta beslutande organ ar arsmotet.
Dess verkstallande och forvaltande organ ar styrelsen. 

Styrelsens arbete skall ske i enlighet med av foreningen godkand arsbudget.

§4 Verksamhetsar
Foreningens verksamhetsar  1 juni-31 maj
Årsmote halls i samband med den arliga konferensen. Om konferens uteblir halls 
årsmöte senast i oktober samma år.

Kallelse till arsmote skall ske en manad innan arsmote.



§5 Foreningsstyrelse
Styrelsen skall besta av fem till sex personer, vara en ordforande och fyra till fem 
ledamoter.
Styrelseledamoterna valjs pa tva ar med saxade mandat.

Den maximala tiden att vara ledamot eller ordforande i styrelsen ar i lopande tre 
perioder om tva ar.
Ordforande valjs pa arsmotet for ett ar. 

Övriga styrelseposter fordelas inom styrelsen vid ett konstituerande mote. Vid detta 
möte fastställs vilka ledamöter som tecknar föreningen.
Styrelseledamoternas arbetsuppgifter framgar av sarskild befattningsbeskrivning. 

Styrelsens uppgifter ar:
- att verkstalla av foreningen fattade beslut
- att handha foreningens angelagenheter och ekonomiska forvaltning. 

- att utse arets Apolloniastipendiat efter forslag fran medlemmarna.
- att arligen infor arsmotet avge berattelse for foregaende ars verksamhet.
- att senast en manad fore arsmotet sanda ut dagordning, arsmoteshandlingar, 
inklusive motioner och propotioner, samt valberedningens forslag. 

§6 Verksamhet
Foreningens verksamhet bestar av en arlig konferens och daremellan aktiviteter i
lokala grupper.

§7 Årsmote
Årsmote halls varje ar i samband med den arliga konferensen eller, om konferens 
uteblir, senast i oktober.

Foljande arenden skall for nastkommande verksamhetsar forekomma:
1. Val av motesordforande och motessekreterare
2. Faststallande av rostlangd for motet inklusive ev. fullmakter
3. Val av protokolljusterare och rostraknare
4. Fraga om motet ar behorigt utlyst
5. Faststallande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberattelse for foregaende verksamhetsar
7. Styrelsens forvaltningsberattelse (balans- och resultatrakning) for foregaende
verksamhets-/rakenskapsaret.
8.  Revisionsberattelsen for foregaende verksamhets-/rakenskapsar
9. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser
10. Faststallande av medlemsavgifter
11. Faststallande av ev verksamhetsplan och behandling av budget for kommande



verksamhets-/rakenskapsar
12. Val av ordforande for 1 ar
13. Val av ovriga styrelseledamoter, tva ar
14. Val av tva revisorer for ett ar
15. Val av revisorssuppleant
16. Val av valberedning, minst tre personer
17. Behandling av inkomna motioner och propositioner

Beslut i fragor av storre ekonomisk betydelse for foreningen eller dess medlemmar 
far endast fattas om det funnits med i kallelsen till arsmotet.
Motioner till arsmotet skall vara inkomna sex veckor fore arsmotet. 

§8 Valberedning 

Valberedningen skall besta av minst tre personer och valjs for tva ar. Valberedningen 
tar varje ar kontakt med alla styrelsemedlemmar infor arsmotet och
informerar sig om hur styrelsearbetet fungerar. 

Vid behov tar valberedningen fram forslag pa nya styrelseledamoter. Valberedningen 
tar ocksa fram forslag pa sina eftertradare vid behov. Valberedningens forslag skall 
presenteras i samband med utskick av arsmoteshandlingarna. 

§9 Medlemskap 

Alla kvinnliga privattandlakare och kliniskt aktiva kvinnliga tandlakare med ambition
att bli privattandlakare i Sverige kan ansoka om medlemskap.
Inval sker efter beslut i styrelsen.
Ansokan gors via foreningens hemsida. www.apollonia.nu. Medlemsavgiften bestar 
av en medlemsavgift och en serviceavgift. 

Icke yrkesverksamma kvinnliga privattandläkare betalar endast medlemsavgift.
Alla betalande medlemmar ar valbara till styrelsen.
Uttrade meddelas till styrelsen.

Obetalda service- och medlemsavgifter är inte per automatik utträde. Däremot kan 
styrelsen utesluta medlem som ej betalt medlemsavgifter.

§10 Konferensdeltagande
For att fa deltaga i konferens skall man ha betalt arets medlems- och service avgifter.
Styrelsen ges mojligheter att rabattera kursavgift for icke yrkesverksamma 
medlemmar.



 §11 Forvaltning
Rakenskapsaret ar 1 jun-31 maj
Foreningens medel deponeras i bank.
Bokforingen skots av auktoriserad revisionsbyra.

§12 Årsberattelse och revision
Årsberattelse skall framlaggas och revision ske omedelbart efter verksamhets- och 
rakenskapsarets slut. Års- och revisionsberattelsen skall presenteras i utskick
tillsammans med arsmoteshandlingarna.

§13 Beslutsmassigt antal medlemmar
Årsmotet har beslutanderatt oavsett antal narvarande medlemmar.

§14  Stadgeandring
Stadgeandringar beslutas av arsmotet och trader omedelbart i kraft. 

§15 Upplosning av forening 

Upplosning av forening beslutas av arsmotet.
Foreningens tillgangar anvands sa lang som mojligt till foreningens verksamhet.

Dessa stadgar ar antagna vid arsmotet  2018-10-05


