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Stadgar för Sveriges Veterinärförbund 
 
Antagna 1949; ändringar införda t.o.m. beslut på fullmäktigemöte den åttonde maj 2018. 
 
§ 1 Allmänna bestämmelser 
Sveriges Veterinärförbund (SVF) är ett fackförbund och en intresseorganisation för 
veterinärer och veterinärstudenter. Förbundet är anslutet till Sveriges Akademikers 
Centralorganisation (Saco). SVF är politiskt och religiöst obundet.  
 
SVF är en omorganisation av Svenska Veterinärläkareföreningen, som instiftades den sjätte 
oktober 1860. SVF har övertagit Svenska Veterinärläkareföreningens verksamhet och 
skyldigheter, dess fonder och övriga tillgångar. 
 
Förbundet har sitt säte i Stockholm. 
 
Moment 1, Syfte och uppgift 
SVF:s syfte är att tillvarata förbundsmedlemmarnas samhälleliga, ekonomiska, yrkesmässiga 
och veterinärmedicinska intressen, samt att värna om veterinäryrket och dess framtid i 
samhället.  
 
Förbundets uppgift är bland annat att: 

- främja anställda medlemmars fackliga intressen och tillvarata deras rättigheter 
genom förhandlingsverksamhet och övrig facklig service, 

- främja medlemmars intressen genom verksamhet som stödjer företagande 
veterinärer, dock inte i arbetsgivarfrågor,  

- stötta medlemmarna i deras veterinärmedicinska gärning samt 
veterinärmedicinsk forskning och utveckling av betydelse för medlemmarna,  

- förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket, 
- företräda medlemmarna i frågor, som är av allmän betydelse för veterinärkåren 

och som kan föranleda framställningar och förslag till departement och 
myndigheter, 

- främja medlemmarnas intressen genom samverkan med andra nationella och 
internationella organisationer, 

- arbeta för en god kollegial anda inom veterinärkåren, samt 
- tillse att det finns en eller flera plattformar för medlemsinformation och 

veterinärmedicinsk information. 
 
Moment 2, Värderingar 
SVF:s verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, 
sådana som de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
 
§2 Organisation och beslutsorgan 
Förbundets organisation utgörs av: 
Fullmäktige, som är förbundets högsta beslutande organ. 
Förbundsstyrelsen, som driver och har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet 
mellan fullmäktiges möten.  
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Veterinärförbundets verksamhet är indelad i tre verksamhetsgrenar. Dessa leds av 
ledningsgrupper, som benämns Råd, och där de sammankallande ingår i förbundsstyrelsen, 
se vidare nedan. De tre råden är:  

Fackliga rådet för anställda veterinärer, som tillvaratar medlemmarnas fackliga 
intressen, 
Företagarrådet, som arbetar med företagande veterinärers frågor rörande veterinär 
näringsverksamhet1, 
Veterinärmedicinska rådet, som, via sina underställda sektioner, arbetar med yrkes- 
och professionsfrågor, som t ex specialistutbildning. 
 

Kansliet, som på uppdrag av fullmäktige och styrelse, verkställer beslut, administrerar 
förbundets verksamhet och stödjer råden och SVF:s ledning genom att arbeta fram 
beslutsunderlag mm.  
 
 
§3 Medlemskap 
Moment 1, Medlem 
Till medlem i förbundet kan antas den som innehar svensk veterinärlegitimation eller som av 
behörig myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige samt 
veterinärstuderande. 
 
Moment 2, Inträde 
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt via brev eller elektroniskt.  

Person, som inte är behörig att i Sverige utöva veterinäryrket, men som står förbundets 
verksamhet och strävanden nära, kan av fullmäktigemötet inväljas i förbundet som ständig 
medlem utan rösträtt. 

Till hedersledamöter kan fullmäktigemötet kalla personer inom eller utom landet, som 
synnerligen främjat förbundets syften. Enskild medlem, förbundsstyrelsen eller fullmäktige 
kan nominera hedersledamot eller ständig medlem. 

Ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet förrän tre månader 
förflutit från inträdet, såvida inte synnerliga skäl kan anföras.  Medlem har inte heller rätt till 
fackligt stöd gentemot arbetsgivare utanför Sverige2. 
 
Moment 3, Medlemsavgifter 
Förbundsmedlem erlägger, med nedan nämnda undantag, av förbundsstyrelsen fastställda 
avgifter i enlighet med fullmäktiges riktlinjer.  

Om särskilda skäl föreligger kan medlem helt eller delvis befrias från avgifter till förbundet. 
Vidare befrias egenföretagande medlem från avgift, som hänför sig till SVF:s konfliktmedel, 
efter anmälan till förbundsstyrelsen.  

Veterinär, som på grund av avgång från anställning eller av annat skäl inte kan eller bör 
tillhöra någon verksamhetsgren kan, efter prövning av förbundsstyrelsen, vara ansluten till 
förbundet utan att tillhöra någon verksamhetsgren. Sådan medlem betraktas som stödjande 

                                                      
1 OBS att begreppet veterinär näringsverksamhet inte inkluderar arbetsgivarfrågor. 
2 Särskilda regler gäller för samarbeten mellan veterinärförbunden i Norden. 
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medlem och betalar full medlemsavgift men har inte rätt till förmåner eller service från 
någon av verksamhetsgrenarna. 

Även studerande kan anmäla intresse för deltagande i en eller flera av förbundets 
verksamhetsgrenar. För studerande gäller särskilda avgifter. Pensionärer, som önskar 
kvarstå som medlem i veterinärförbundet, betalar reducerad avgift. 

Ständig medlem och hedersledamot erlägger inte någon medlemsavgift. 

Delägare i SVF:s enskilda pensionsfond (Herofonden) erlägger samtidigt med andra avgifter 
även den särskilda avgiften till understödsfonden i enlighet med stadgarna för 
pensionsfonden. 
 
Moment 4, Rättigheter och skyldigheter 
Rösträtt 
Medlem har rätt att utöva sitt demokratiska inflytande genom rösträtt. 
 
Röstberättigade vid val till fullmäktige, förbundsstyrelsen och övriga förtroendeposter är 
förbundets medlemmar. Veterinärstuderande från och med första till och med femte 
årskursen har inte rösträtt. Ständig medlem och/eller hedersledamot, som inte är behörig 
att verka som veterinär i Sverige, har inte heller rösträtt. 
 
Medlemmar som till förbundsstyrelsen har uttryckt sin vilja att ansluta sig till en eller flera av 
förbundets verksamhetsgrenar och/eller deras underavdelningar, och har betalat den 
tilläggsavgift som respektive verksamhetsgren/underavdelning beslutat om, har rösträtt i 
möte som anordnas av dessa eller någon av deras underavdelningar; se även § 6 nedan. 
 
Skyldigheter 
Förbundsmedlem är skyldig att: 

- rätta sig efter dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut, 
- följa förbundets etiska regler, samt 
- respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser, liksom även beslut om 

konfliktåtgärder, om inte medlems behöriga handlingsfrihet därigenom 
begränsas då denna uppträder som företrädare för annat legitimt intresse. 

- reglera skulder till förbundet innan förfallodag. 
 
En medlem har inte rätt till medlemsförmåner så länge medlemmen, trots skriftlig 
uppmaning, underlåter att betala förfallna avgifter eller andra skulder till förbundet. Övriga 
konsekvenser av att inte följa skyldigheterna följer av Moment 6 nedan. 
 
Moment 5, Utträde 
Medlem, som önskar utträda ur förbundet, ska skriftligen anmäla detta till 
förbundsstyrelsen. Medlemskapet upphör vid utgången av nästkommande månad inom 
vilken anmälan inkommit. 

Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet har ingen rätt till förbundets medel för sig 
och sina anhöriga, dock med undantag av vad som särskilt stadgas i instruktionen för 
pensionsnämnden. 

Utträde befriar inte medlem från de förpliktelser gentemot förbundet, som under 
medlemstiden ålegat vederbörande och får inte hindra förbundsstyrelsens ingripande mot 
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denna, om medlemmen före utträdet brutit mot förbundets stadgar eller åsidosatt 
fullmäktiges eller förbundsstyrelsens beslut i kollegiala och etiska frågor. 

Återinträde 
Beslut om återinträde tas, efter ansökan från den det gäller, av förbundsstyrelsen.  
För att återinträde ska beviljas krävs att den sökande har reglerat sina skulder till förbundet 
samt att det inte föreligger andra omständigheter som kan ligga till grund för uteslutning.  
 
Moment 6, Uteslutning 
Medlem kan, efter beslut av förbundsstyrelsen, uteslutas ur förbundet, om denna:  

- agerar gentemot veterinärkåren eller förbundet på sätt som kan skada förbundets 
verksamhet eller förtroende i samhället,  

- i hög grad uppsåtligen brister i den hänsyn som bör tas till kollegor,  
- åsidosätter eller bryter mot förbundets etiska regler, 
- utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot 

förbundet, 
- inte rättar sig efter fullmäktiges eller förbundsstyrelsens beslut, 
- fått sin legitimation som veterinär indragen, eller 
- om det, efter utredning av förbundsstyrelsen, kan visas att vederbörande blivit 

antagen i strid med dessa stadgar. 
 
För uteslutning gäller att minst 80 % (6 av 7) av förbundsstyrelseledamöterna röstar för 
sådan åtgärd. Förbundsstyrelsen ska varna medlem inför sådant beslut och ge möjlighet till 
rättelse. 
 
Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning gäller omedelbart. Medlem anses ha fått del av 
beslutet tio dagar efter det att meddelandet om uteslutning inlämnats till rekommenderad 
postbefordran eller motsvarande säker leverans med mottagningsbekräftelse. 
Förbundsstyrelsens beslut kan överklagas till nästkommande ordinarie fullmäktige inom 30 
dagar från det att mottagaren fått del av beslutet. Medlem som blivit utesluten på grund av 
obetalda medlemsavgifter, eller som blivit utesluten på grund av förlorad rätt att utöva 
veterinäryrket i Sverige, äger inte rätt att överklaga beslut om uteslutning.  
 
 
§4 Fullmäktige 
Moment 1, Sammansättning och val till fullmäktige 
Fullmäktigemötet utgörs av 24 fullmäktigedelegater varav hälften samt ersättare (12 + 12) 
väljs till varje ordinarie fullmäktigemöte för en mandatperiod om fyra år. Mandatperiod 
sammanfaller med kalenderår. Fullmäktigedelegaterna väljs av SVF:s medlemmar på förslag 
av råd, underavdelningar eller enskilda medlemmar. Råden och deras respektive 
underavdelningar är ansvariga för att nominera kandidater i enlighet med respektive råds 
instruktion, se §§ 6 och 9. Delegater till fullmäktige nomineras och väljs året innan 
fullmäktigemötet hålls. Nomineringar och val förättas elektroniskt. Kandidaterna 
presenteras på förbundets plattformar för medlemsinformation där även valresultatet 
publiceras senast fyra månader före fullmäktige. 

Valbara till fullmäktige är förbundsmedlem, som fullgjort sina skyldigheter mot SVF, liksom 
ständig medlem och/eller hedersledamot, som innehar svensk veterinärlegitimation eller 
som av behörig myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige. 
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Inte valbara till fullmäktige är:  

- veterinärstuderande från och med första till och med femte årskursen, 
- ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller  
- medlem anställd inom kansliorganisationen. 

 
Veterinärstuderande i årskurs 6 och pensionärer får utgöra sammanlagt högst 10 % av 
fullmäktigedelegaterna. 

Fullmäktigedelegat kan väljas obegränsat antal gånger. 
 
Moment 2, Fullmäktigemöte 

Fullmäktige avhåller ordinarie möte vartannat år, som regel före maj månads utgång. 
Förbundsstyrelsen bestämmer tid och plats för mötet.  

Datum för fullmäktigemöte samt datum för motionstidens utgång ska tillkännages på 
förbundets plattformar för medlemsinformation senast tolv veckor före mötet. 

Kallelse till ordinarie fullmäktige utfärdas av förbundsstyrelsen genom personligt 
meddelande senast fyra veckor före mötet. Det åligger fullmäktigedelegat att snarast anmäla 
frånvaro till kansliet, som snarast meddelar valberedning och beredningsutskott. 

Föredragningslista tillställs fullmäktigedelegaterna och deras ersättare senast 14 dagar före 
mötet. Föredragningslistan ska innehålla: stadgeenliga ärenden, förbundsstyrelsens 
framställningar till mötet samt förslag som väckts av råd, underavdelning, eller 
förbundsmedlem. Bilagor till föredragningslista tillställs fullmäktigedelegaterna och deras 
ersättare senast en vecka före mötet. För att förslag och motioner ska tas upp för beslut av 
fullmäktige ska de ha inkommit till förbundsstyrelsen senast sex veckor före mötet. 

Förslag från råd, sektion, annan underavdelning eller förbundsmedlem ska åtföljas av 
förbundsstyrelsens yttranden över dessa förslag och ska, liksom föredragningslistan,  
publiceras på förbundets plattform/-ar för medlemsinformation. 

Ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt vid 
fullmäktigemötet, har rätt att få sin mening antecknad till protokollet, men saknar rösträtt.  
 
Medlem som är utsedd av förbundsstyrelsen att leda utskott kan kallas till fullmäktige för att 
rapportera om utskottets arbete. Sådan medlem har inte rösträtt. 
 
Förbundets kanslichef samt medlem anställd vid kansliorganisationen har närvaro- och 
yttranderätt vid fullmäktigemötet men saknar rösträtt. 
 
Före detta medlem, som av förbundsstyrelsen fråntagits sitt medlemskap och överklagat till 
fullmäktige, har rätt att närvara och yttra sig under den punkt då det ärendet tas upp. 

Kandidater som är nominerade till förbundsstyrelsen kallas till fullmäktigemöte och har då 
närvaro- och yttranderätt under valproceduren. 

Endast fullmäktiges delegater har rätt att, utöver vad som stadgas ovan, närvara på 
fullmäktigemöte. Fullmäktige kan dock till sig kalla föredragande i särskilt ärende eller annan 
person med för fullmäktigemötet väsentlig information. Sådan person har närvaro- och 
yttranderätt under den punkt ärendet avhandlas. 
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Fullmäktigemöte är beslutsmässigt när minst 80 % av delegaterna är närvarande. Vid förfall 
av utsedd delegat ska ersättare kallas. 
 
Moment 3, Fullmäktiges åligganden 
Det åligger ordinarie fullmäktigemöte bland annat att: 

- fastställa de bestämmelser som reglerar råds, sektions och/eller annan 
underavdelnings verksamheter, 

- besluta om inrättande eller upplösande av råd/verksamhetsgren, 
- fastställa stadgar och reglementen för förbundets fonder och stiftelser3, 
- utfärda allmänna föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen, 
- fastställa förbundets balans- och resultaträkning från de två närmast föregående 

verksamhetsåren, 
- besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för de två närmast föregående 

verksamhetsåren, 
- fastställa verksamhetsplan med budgetunderlag för de två nästkommande 

verksamhetsåren, 
- fastställa förbundets medlemsavgifter för de två nästkommande verksamhetsåren, 
- besluta, efter förslag från valberedningen, om ekonomisk ersättning till 

förbundsordföranden och de tre förbundsstyrelseledamöterna med särskilda 
uppdrag att leda respektive råd samt besluta om uppdragens omfattning, 

- besluta om ständig medlems upptagande i förbundet, 
- besluta om kallelse av hedersledamot till förbundet, 
- besluta om tilldelande av förbundets medalj i guld eller silver till person som på ett 

utmärkt sätt främjat vetenskapliga, organisatoriska eller praktiska gärningar inom det 
veterinära området, samt 

att välja: 

1) förbundets ordförande och vice ordförande, 

2) förbundsstyrelsens övriga fem ledamöter, varav tre har särskilda uppdrag att leda 
respektive råd. De tre styrelseledamöterna med särskilda uppdrag att leda respektive råd, 
väljs var för sig efter föredragning av valberedningen, 

3, tre ersättare, som är personliga för de tre ledamöterna med särskilda uppdrag,   

4) valberedning bestående av en sammankallande och fyra övriga ledamöter, 

5) två revisorer samt två ersättare för dem, varav en revisor samt ersättare ska vara 
förbundsmedlem och den andra, samt dennes ersättare, auktoriserad revisor, samt 

6) två fullmäktigedelegater och en ersättare att ingå i beredningsutskottet tillsammans med 
två förbundsstyrelseledamöter utsedda av förbundsstyrelsen. Mandatperiod för ledamot i 
beredningsutskottet gäller till och med nästkommande ordinarie fullmäktigemöte. 

7) tre ledamöter varav en ordförande, samt en ersättare i SVF:s enskilda pensionsfonds 
pensionsnämnd med en mandatperiod om fyra år. Ledamöterna skall vara delägare i fonden. 
 
Moment 4, Beslutsordning 

Fullmäktige utser inom sig ordförande att leda fullmäktiges möte. 

                                                      
3 Se sammanställning i Stadgar för Veterinärförbundet från 2003-01-01. 
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Vid omröstning i fullmäktigemöte har varje fullmäktigedelegat en röst. Omröstning är som 
regel öppen. Om en majoritet av fullmäktigedelegaterna så kräver kan omröstning ske slutet, 
t ex vid val. Faller rösterna lika gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid 
val då lotten avgör.  

Beslut fattas genom enkel röstövervikt, om inte stadgarna föreskriver annat. Röstning får ej 
ske genom fullmakt. 

Fullmäktigemötet har rätt att till förbundsstyrelsen delegera beslutsrätt i ett enskilt ärende 
vid ett tillfälle, för en begränsad tid eller tillsvidare. Delegationen ska framgå av 
fullmäktigeprotokoll. 
 
Moment 5, Extra fullmäktigemöte  

Förbundsstyrelsen ska kalla fullmäktige till extra möte inom sex veckor: 

- när en eller flera revisorer så begär, 
- när minst 25 % av förbundets medlemmar så begär,  
- när fler än 35 % av ordinarie fullmäktigedelegater, enligt röstlängd från senaste 

fullmäktigemöte, så begär, eller   
- när förbundsstyrelsen anser att särskilda omständigheter föranleder det. 

 
Begäran om extra fullmäktigemöte ska vara skriftlig och ska ange det ärende, som föranlett 
mötet eller som står i omedelbart samband med sådant. 

Kallelse till extra fullmäktigemöte ska innehålla förslag till dagordning samt därtill 
nödvändigt underlag för mötet och ska ske genom personligt meddelande senast tre veckor 
före möte. 

Vid extra fullmäktigemöte får endast förekomma det ärende, som föranlett mötet eller som 
står i omedelbart samband med sådant ärende. 

Det åligger extra fullmäktigemöte att avgöra det ärende som föranlett mötet. 

Vad gäller beslutsmässighet, närvaro- och yttranderätt, röstningsregler och möjlighet att 
hålla mötet med stängda dörrar gäller vad som stadgas i moment 2; se dock även § 12 
angående krav för stadgeändring mm. 
 
Moment 6, Protokoll 

Protokoll vid fullmäktigemöte justeras av fullmäktigemötets ordförande tillsammans med de 
två, vid mötet, utsedda justeringspersonerna. Det justerade protokollet läggs snarast, dock 
senast fyra (4) veckor efter genomfört möte, ut på förbundets plattform/-ar för 
medlemsinformation. 
 
 
§5 Förbundsstyrelsen 

Moment 1, Sammansättning och val till förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen består av 7 ledamöter och utgörs av förbundets ordförande, vice 
ordförande, fem ordinarie ledamöter samt tre personliga ersättare för de tre ledamöterna 
med särskilda uppdrag. Ersättarna inträder vid ordinarie ledamots avgång eller frånfälle. Av 
de fem ledamöterna har tre särskilda uppdrag att leda de tre råden (se §§ 2 och 6) med sina 
respektive verksamheter. 



9 
 

Mandatperioden för styrelseledamöter är fyra år och sammanfaller med kalenderår. 

Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar. De 
nominerade presenteras på förbundets plattformar för information och väljs av 
fullmäktigemöte. 

Valbara till förbundsstyrelsen är förbundsmedlem, som fullgjort sina skyldigheter mot 
förbundet.  Veterinärstuderande, ständig medlem samt hedersledamot är inte valbara till 
förbundsstyrelsen, inte heller förbundsmedlem anställd inom kansliorganisationen. 

Förbundsstyrelseledamot kan väljas om obegränsat antal gånger. 
 
Moment 2, Sammanträde 
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst 
fem (5) ledamöter är närvarande. 

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden, tillsammans med en för varje sammanträde 
utsedd justeringsperson, och ska delges ledamöterna i god tid före nästa sammanträde. 
Förbundsstyrelsen bör snarast, på lämpligt sätt, informera medlemmarna om styrelsens 
beslut. 
 
Moment 3, Förbundsstyrelsens åligganden 
Det åligger förbundsstyrelsen att med kraft och initiativförmåga och i samarbete med 
förbundets tre råd, driva förbundets verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslut och 
intentioner samt i enlighet med dessa stadgar.  
 
Det åligger förbundsstyrelsen bland annat att: 

- leda förbundets löpande verksamhet, 
- besluta om instruktioner till utskotten, 
- anmäla dessa instruktioner till fullmäktige, 
- ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning och besluta om disposition av 

förbundets stödfond i enlighet med dess reglemente, 
- utse förbundets firmatecknare, 
- besluta om extra avgifter för att täcka kostnader i samband med arbetskonflikt som 

berör förbundet, 
- godkänna budget för råden och, i förekommande fall, deras underställda organ, 
- regelbundet granska rådens och deras underställda organs ekonomi, 
- kalla till fullmäktigemöte, 
- till fullmäktige avge skriftlig verksamhetsberättelse med förvaltningsberättelse, 

balans- och resultaträkning för de två närmast föregående verksamhetsåren, 
- till fullmäktige föreslå verksamhetsplan med budgetunderlag för de två 

nästkommande verksamhetsåren, 
- verkställa beslut fattade av fullmäktige, 
- utse ledamöter i Sacos kongress, representantskap mm, 
- främja medlemmarnas intressen och medlemsnytta genom samverkan med andra 

nationella och internationella, främst veterinära, organisationer, 
- besluta om veterinärs upptagande som medlem i förbundet, 
- pröva ansökan från medlem om avgiftsbefrielse, 
- protokollföra medlems utträde ur förbundet, 
- avgöra ärende om medlems uteslutning ur förbundet, 
- utse två styrelseledamöter att ingå i beredningsutskottet, 
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- på förslag av valberedningen utse ordföranden och en ledamot samt två ersättare i 
SVF:s och försäkringsgivarens gemensamma skadeprövningsnämnd. 

 
Förbundsstyrelsen har rätt att inrätta de utskott, kommittéer och arbetsgrupper den 
behöver för att driva förbundets verksamheter. Sådana utskott bör vara:    

- verkställande utskottet, 
- marknadsutskottet, 
- djurskyddsutskottet, 
- etikutskottet, 
- redaktionsutskottet. 

 
Förbundsstyrelsen utser inom sig verkställande utskott. Förbundsstyrelsen ska uppdra åt 
valberedningen att nominera förtroendevalda till övriga utskott som styrelsen vill inrätta. 
Valberedningen ska härvid tillse att utskottens ledamotsposter fördelas rimligt och rättvist 
mellan de tre rådens verksamhetsgrenar och även andra intressenter inom förbundet. 
Förbundsstyrelsen utser därefter ledamöter på grundval av valberedningens förslag samt 
beslutar om instruktion, eventuella justeringar av uppdrag, mandat och ekonomiska ramar. 
 
Förbundsstyrelsen ska tillse att de administrativa stödfunktioner, som krävs för att på ett 
effektivt sätt samordna och sköta förbundets och rådens olika verksamheter och aktiviteter, 
finns tillgängliga. 
 
Moment 4, Förbundsstyrelsens beslutsordning 
Omröstning är alltid öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 

Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i ärende om uteslutning av medlem ur förbundet, 
då minst sex (6) ledamöter ska biträda beslutet. 

Förbundsstyrelsen har rätt att till råd eller kanslichef delegera beslutsrätt i ett specifikt 
ärende, vid ett tillfälle eller under begränsad tid. Delegationen ska framgå av 
förbundsstyrelseprotokoll. 
 
 
§6 Råd 
Endast fullmäktige kan, efter stadgeändring, inrätta eller lägga ner råd.  
 
Moment 1, Sammansättning, ledning och uppdrag 
Inom SVF finns tre råd som leder respektive verksamhetsgren:  

- Fackliga rådet, som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen,  
- Företagarrådet, som arbetar med de företagande veterinärernas frågor rörande 

veterinär affärsverksamhet, och 
- Veterinärmedicinska rådet, som arbetar med utbildnings-, yrkes- och 

professionsfrågor. 
 
En medlem i Förbundet kan vara aktiv inom ett eller flera råds verksamhetsområden. 
Anmälan om vilket/vilka råd och underavdelningar som medlem vill ha information om/från 
och vara aktiv i, görs via kansliet till förbundsstyrelsen. 
 
Råd inom respektive verksamhetsgren består av 5-7 ledamöter under ledning av en 
förbundsstyrelseledamot med särskild kunskap och intresse för respektive råds frågor.  



11 
 

 
Fackliga rådet och Företagarrådet utgörs av grupper av medlemmar med intressegemenskap 
i ärenden om anställning och arbetsförhållanden respektive näringsverksamhet. De arbetar 
bland annat med att främja medlemmarnas ekonomiska och yrkessociala intressen.  
 
Respektive råd ska årligen i god tid inför budgetarbetet inkomma med förslag till 
förbundsstyrelsen om verksamhetsplan och äskande om medel för verksamhetsgrenen för 
kommande verksamhetsår. Förbundsstyrelsen äger rätt att ändra, och efter dialog, fastställa 
rådens och deras underavdelningars budgetar för kommande verksamhetsår. Respektive 
verksamhetsgren ska även till förbundsstyrelsen anmäla vilka ledamöter som rådet och dess 
underavdelningar nominerar att ingå i rådet under kommande verksamhetsår. 
 
Råd kan inkomma till förbundsstyrelsen med skrivelse, hemställan eller liknande begäran om 
medel för angeläget projekt eller aktivitet även utanför ordinarie budgetprocess. 
Förbundsstyrelsen bör, om ekonomiskt möjligt, avsätta medel för sådana, under 
verksamhetsåret, uppkomna projekt/aktiviteter.  
 
De tre verksamhetsgrenarna med sina råd kan till förbundsstyrelsen föreslå inrättandet av 
underavdelning såsom sektion, förhandlingsdelegation eller motsvarande.  
 
Inom varje underavdelning ska utses en ekonomiansvarig. Sektion inom Veterinärmedicinska 
rådets verksamhetsgren ska dessutom utse en utbildningsansvarig. 
 
Det åligger respektive råd, med sina underavdelningar, att till valberedningen inkomma med 
förslag på nominerade till fullmäktige, förbundsstyrelsen etc. Antalet föreslagna ska stå i 
relation till antalet medlemmar som anmält intresse för respektive verksamhet; se även § 9.   
 
Moment 2, Sammanträden, årliga möten mm 
Råden sammanträder regelbundet, dock minst 2 gånger per halvår, efter kallelse av 
respektive sammankallande förbundsstyrelseledamot. Råd kan även sammankallas om en 
majoritet av ledamöterna så önskar. Sammanträdena ska protokollföras och delges 
förbundsstyrelsen samt respektive underavdelningar. 
 
Råden och/eller deras underavdelningar bör genomföra årliga möten med de av förbundets 
medlemmar, som anmält intresse för att delta i respektive verksamhet4. Vid dessa 
medlemsmöten utses ledningsgrupper, inklusive sammankallande, för respektive 
underavdelning, bereds förslag till verksamhetsplan och budget, inklusive årsavgift, m fl 
beslut, för att framgångsrikt och effektivt driva för medlemmarna i SVF aktuella frågor. 
Förslag till verksamhetsplaner och budgetar underställs därefter respektive Råd för 
samordning och godkännande och därefter förbundsstyrelsen för fastställande. 
 
Moment 3, Rådens ansvarsområden 
Fackliga rådet tillvaratar medlemmarnas intressen i frågor som rör anställningsförhållanden 
såsom löne- och anställningsfrågor, inklusive jour och beredskap, arbetsmiljöfrågor och 

                                                      
4 Detta möjliggör för t ex sektioner att genomföra årliga möten och för företagarna att samla sina medlemmar 

till årligt medlemsmöte. Även fackliga rådets underavdelningar kan samlas för årliga möten, var för sig eller 
tillsammans (jmf dagens RM resp DVs årsmöte). 
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pensionsvillkor och driver fackliga frågor som är aktuella för de olika förhandlings-
delegationerna inom den fackliga verksamhetsgrenen. 
 
Fackliga rådet ska även verka för medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen samt 
med stöd från kansliet och så långt det är ekonomiskt och personellt möjligt, tillhandahålla 
övrig facklig service. Det åligger Fackliga rådet att hos förbundsstyrelsen ansöka om 
tillräckliga resurser - tjänster, administrativa eller andra, som möjliggör för rådet att med 
tillräcklig kraft driva fackliga frågor. 
 
Företagarrådet ska bedriva verksamhet som stödjer företagande veterinärer samt att, med 
stöd från kansliet, tillhandahålla lämplig grad av service till dess medlemmar. Det åligger 
Företagarrådet att hos förbundsstyrelsen ansöka om tillräckliga resurser – tjänster, 
administrativa eller andra, för att driva för medlemmarna relevanta frågor inom veterinär 
näringsverksamhet. Företagarrådet och dess stödfunktioner stödjer och uppmuntrar 
medlemmar i deras egenskap av veterinära företagare, främjar kunskapen om företagande 
samt verkar för rättvis konkurrens på jämlika villkor. Företagarrådet verkar även för 
företagande veterinärers anseende i samhället. 
 
Veterinärmedicinska rådet, har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling, de 
praktiska veterinära verksamheterna och därmed veterinärkonsten, såväl inom som utom 
landet. Veterinärmedicinska rådets verksamhet är indelat i sektioner5. Veterinärmedicinska 
rådet och dess sektioner ska bedriva sin verksamhet genom information och fortbildning 
samt genom att handlägga veterinärmedicinska frågeställningar åt förbundsstyrelsen och 
fullmäktige. Det åligger Veterinärmedicinska rådet att hos förbundsstyrelsen ansöka om 
tillräckliga resurser - tjänster, administrativa eller andra, som möjliggör för rådet att med 
tillräcklig kraft driva sina frågor.  
 
Veterinärmedicinska rådet och dess sektioner: 

- är remissinstans för förbundsstyrelsen i veterinärmedicinska frågor,  
- administrerar specialistutbildningarna enligt upprättad arbetsordning, 
- utarbetar, i dialog med förbundsstyrelsen, policys och riktlinjer efter initiativ av 

medlemmar och sektioner. 
 
Moment 4, Rådens beslutsordning 
Beslut i Råd fattas med enkel majoritet, inkl sammankallande. Röstning får ej ske genom 
ombud eller med fullmakt.  
 
Mandatperioden för rådsledamöter, som nominerats av årligt medlemsmöte, omfattar två 
(2) kalenderår och ledamot kan omväljas obegränsat antal gånger. Veterinärstudent kan ej 
ingå i Råd. 
 
Moment 5, Konflikter mellan råden och/eller deras underavdelningar 
Veterinärförbundet är ett fackförbund inom Saco och har de skyldigheter som följer av detta 
gentemot medlemmarna vad gäller fackligt stöd i eventuell konflikt med arbetsgivare. I 
andra ärenden där konflikt av generell betydelse för veterinärförbundets verksamhet råder 
mellan veterinärer anslutna till Fackliga rådet respektive Företagarrådet, ska ärendet 
behandlas i förbundsstyrelsen för medling. Förbundsstyrelsen hanterar dock inte konflikter 

                                                      
5 När dessa stadgar antas finns fem sektioner: Smådjur, Häst, Husdjur, Försöksdjur och Veterinär folkhälsa. 
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mellan enskilda medlemmar där konflikten har sin grund i medlemmarnas roll som 
arbetsgivare respektive arbetstagare. SVF kan, som yrkesförbund inom Saco, inte tillvarata 
medlemmars intressen som arbetsgivare. Sådana frågor hanteras därför utanför förbundet. 
 
Förbundsstyrelsen är första instans för medling vid konflikter mellan olika råd eller 
underavdelningar inom förbundet. Om förbundsstyrelsen inte lyckas lösa en intern konflikt 
är nästa högre instans fullmäktige. Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar, och 
som inte kan lösas inom SVF, ska hänskjutas till avgörande av en skiljeman i den ordning som 
lagen om skiljemän föreskriver. 
 
 
§7 Veterinärkongressen 
Förbundet ska regelbundet arrangera en Veterinärkongress. Information om 
Veterinärkongressen ska publiceras på förbundets plattformar för medlemsinformation. 
 
 
§8 Valberedningen 
Moment 1, Val till valberedningen 
Valberedningen består av fem ledamöter som utses av fullmäktige som också utser 
sammankallande. Mandatperioden är fyra (4) år. Valberedningen utser inom sig sekreterare. 
Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande.  
 
Moment 2, Valberedningens verksamhetsområde 
Valberedningen har att tillse att det finns minst lika många nominerade till Fullmäktige som 
det finns valbara platser för ordinarie delegater och deras ersättare; som regel 12 + 12.   
 
Valberedningen ska förbereda val av: 
1) förbundsordförande och förbundets vice ordförande,  
2) förbundsstyrelsens övriga fem ledamöter, varav tre ska fungera som sammankallande, 
tillika ordförande, för de tre råd som leder förbundets huvudsakliga verksamhetsgrenar. 
Valberedningen ska ägna särskild omsorg åt att hitta lämpliga, väl förankrade kandidater 
med stort förtroende inom respektive verksamhet för dessa särskilda styrelseuppdrag och 
ska även sträva efter att, till de kvarvarande två posterna, hitta en kandidat med goda 
fackliga kunskaper och en med goda kunskaper i ekonomi.  
3) tre personliga ersättare för ledamöterna med särskilda uppdrag. Dessa inträder vid 
ordinarie ledamots avgång eller frånfälle. 
4) två revisorer samt två ersättare för dem, varav en med ersättare ska vara 
förbundsmedlem och den andra med ersättare auktoriserad revisor. 
 
Kandidater som är nominerade till förbundsstyrelsen kallas till fullmäktigemöte och har då 
närvaro- och yttranderätt under valproceduren. Även annan medlem som nominerats till 
förtroendeuppdrag kan kallas till fullmäktigemöte om valberedningen finner det lämpligt. 
Valberedningen bör samverka med beredningsutskottet i sådan fråga. 
 
Valberedningen ska i sina förslag till val av förbundets förtroendevalda eftersträva allsidigast 
möjliga sammansättning av de nominerade samt om möjligt undvika att byta ut alla 
ledamöter i en grupp, t ex förbundsstyrelsen, vid samma tillfälle. 
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Valberedningen ska lämna förslag på ekonomisk ersättning till förbundsordföranden och de 
tre förbundsstyrelseledamöterna med särskilda uppdrag att leda respektive råd samt 
uppdragens omfattning. 
 
Vidare ska valberedningen lämna förslag till förbundsstyrelsen på ordföranden och en 
ledamot samt två ersättare i SVF:s och försäkringsgivarens gemensamma 
skadeprövningsnämnd enligt vad som föreskrivs i instruktionen för nämnden. 
 
Valberedningen ska tillställa förbundsstyrelsen sina valförslag enligt ovan senast sex (6) 
veckor innan ordinarie fullmäktigmöte. 
 
Valberedningen ska samarbeta med beredningsutskottet i förberedelserna av fullmäktige.  
 
 
§9 Valprocedur – fullmäktige och förbundsstyrelse 
Hälften av fullmäktigedelegaterna med ersättare (12 + 12) väljs till varje fullmäktige. Råden 
med sina underavdelningar ansvarar för att minst tjugofyra (24) kandidater till fullmäktige 
nomineras, fördelade efter hur medlemmarna i SVF, vid senaste årsskifte, anmält att de vill 
använda sin rösträtt. 
 
Röstberättigade enskilda medlemmar kan nominera valbara kandidater till såväl 
förbundsstyrelse som fullmäktige. Nominering av ledamot till förbundsstyrelsen ska ha 
inkommit till förbundskansliet senast fyra (4) veckor före ordinarie fullmäktige. Kansliet 
informerar valberedningen om mottagna nomineringar. 
 
Samtliga nominerade kandidater till fullmäktige och förbundsstyrelse presenteras på 
förbundets plattformar för medlemsinformation. Nominering och val till fullmäktige ska vara 
klart året innan planerat ordinarie fullmäktigemöte. 
 
Röstberättigade vid val till fullmäktige är förbundets medlemmar enligt § 3, moment 4. Varje 
medlem äger en röst. De tolv kandidater som erhållit flest röster utses till ordinarie 
fullmäktigedelegater. De följande kandidaterna väljs till ersättare i fullmäktige och ska kallas 
i ordning efter fallande röstetal. Vid samma röstetal gäller lottning. 
 
 
§10 Räkenskapsår och mandatperioder 
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 
 
Mandatperioden för förbundets förtroendevalda sammanfaller, som regel, med kalenderår 
och omfattar, som regel, fyra (4) år. Undantag kan göras med hänsyn till externa parters 
stadgar/bolagsordning eller annan styrande omständighet. 
 
 
§11 Revision  
Revisorerna, av vilka en är auktoriserad och en är förtroendevald samt deras ersättare, väljs 
för en mandatperiod på fyra år. Revisorerna har att granska förbundsstyrelsens förvaltning, 
dess verksamhet och efterlevnad av dessa stadgar samt fullmäktiges beslut och anvisningar.  
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Revisorerna ska senast fem (5) veckor före fullmäktigemöte från förbundsstyrelsen erhålla 
fullständiga handlingar för det avslutade verksamhetsåret och senast tre (3) veckor före 
fullmäktigemöte till förbundsstyrelsen inlämna berättelse över sin granskning av 
förbundsstyrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att göra framställningar föranledda av 
granskningen.  
 
Revisor, enskilt eller tillsammans, har rätt att, om den/de så finner nödvändigt, ålägga 
förbundsstyrelsen att kalla till extra fullmäktigemöte och där föredra sina anmärkningar. 
Sådant, av revisor/-erna påkallat, fullmäktigemöte ska genomföras så snart som möjligt, 
dock senast inom sex (6) veckor. 
 
§12 Stadgeändring 
Ändring av förbundets stadgar får beslutas på två på varandra följande fullmäktigemöten – 
ordinarie eller extra, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Det ska vara minst två 
månader mellan dessa möten. Beslut om stadgeändring ska biträdas av minst två tredjedelar 
(67 %) av de vid mötet närvarande fullmäktigedelegaterna. Mötet är beslutsmässigt vid 
minst 80 % närvaro. 
 
§13 Upplösning av förbundet 
Beslut om upplösning av SVF fattas enligt samma beslutsordning som vid stadgeändring, se § 
12. Sådant beslut måste åtföljas av beslut om plan för hantering av förbundets tillgångar, 
stiftelser mm. 


