STADGAR
för den ideella föreningen Personalägda vårdcentraler i Stockholm (PIST) med hemort i
Järfälla kommun. Bildad den 25 maj 2011. Stadgarna antagna på konstituerande
föreningsstämma den 25 maj 2011.

§1

Mål och uppgift

Föreningen PIST skall:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

§2

Tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska och verksamhetsmässiga intressen.
Verka för att Vårdval Stockholm för vårdcentraler/husläkarmottagningar utvecklas.
Verka för att ersättningssystemet utvecklas så att ersättningsnivåer minst följer KPI,
konsumentprisindex och VPI, vårdprisindex.
Verka för att ersättningssystemet och avtalsvillkoren som helhet utvecklas så att
positiva styreffekter på kvalitet i verksamheten och för patienter maximeras och
negativa minimeras.
Verka för att ersättningssystemet och avtalsvillkoren som helhet utvecklas så att
stabilitet och långsiktighet i verksamheten och för patienter säkerställs.
Utse föreningens representanter till Branschråd inom Stockholms Läns
Landsting/HSNf, samt kartlägga för föreningen viktiga arbetsgrupper och
referensgrupper och skapa representation i dessa.
Begära förhandling/överläggning med Stockholms Läns Landsting/HSNf då behov
uppstår.
Bevaka konkurrensneutralitet mellan olika driftsformer inom Vårdval Stockholm för
vårdcentraler/husläkarmottagningar.
Vara remissinstans gentemot Stockholms Läns Landsting/HSNf.
Verka för att möjligheterna att starta och driva personalägda
vårdcentraler/husläkarmottagningar förbättras.
I frågor där det bedöms som lämpligt kunna agera i samverkan och/eller samråd med
övriga primärvårdleverantörer i Stockholm län.

Föreningens organisation
·
·
·
·

Föreningsstämman är högsta beslutande organ.
Styrelsen är föreningens verkställande organ.
Till styrelsen knyts en eller flera arbetsgrupper bestående av personer inom eller utom
styrelsen, till vilka styrelsen delegerar ansvarsområden i enlighet med föreningens
målsättning som anges i § 1.
Föreningsmötet är ett forum för styrelsens återkoppling till medlemmarna samt för att
ge medlemmarna möjlighet att under löpande år ta del av föreningens verksamhet och
även kunna påverka verksamhetens fortsatta inriktning.

§3

Firmateckning

Två styrelseledamöter i förening skall teckna föreningens firma. Styrelsen utser
fullmaktshavare gentemot bank.

§4

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from den 1 januari tom den 31
december.

§5

Medlemskap

Varje vårdcentral/husläkarmottagning som till mer än 50% ägs av personer som arbetar aktivt
på respektive vårdcentral, och är innehavare av ett vårdavtal med Stockholms läns landsting
inom ramen för Vårdval Stockholm, äger rätt att ansöka om medlemskap i föreningen.
(Praktikansvariga på vårdcentral/husläkarmottagning inom Praktikertjänst AB och
medlemmar i ekonomisk förening som driver vårdcentral/husläkarmottagning likställs med
ägare enligt ovan.) Medlemsavgiften beslutas av Föreningsstämman.
Regler för antagande av medlem framgår av § 13.
Medlem kan uteslutas eller själv välja att lämna föreningen enligt § 14-15.

§6

Föreningsstämman
·
·
·
·
·

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före mars månads utgång.
Extra föreningsstämma hålles vid behov på kallelse av ordförande, styrelsen, eller då
minst hälften av medlemmarna så påkallar.
Kallelse till föreningsstämma skall ske minst 1 månad i förväg.
På föreningsstämman har varje medlem en röst per husläkaravtal med Stockholms läns
landsting.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas
o Fastställande av röstlängd.
o Val av ordförande för mötet.
o Val av sekreterare för mötet.
o Val av två justeringspersoner.
o Val av rösträknare.
o Verksamhetsberättelse.
o Årsredovisning med balans- och resultaträkning.
o Revisionsberättelse.
o Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
o Styrelsens redogörelse för avgående funktionärer (styrelseledamöter etc).
o Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
o Val av föreningens ordförande, se § 8.
o Val av föreningens vice ordförande, se § 8.
o Val av ledamöter i styrelsen, se § 8.

o Val av två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter,
ordförande eller vice ordförande delta.
o Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande.
o Fastställande av medlemsavgift.
o Behandling av ärenden enligt styrelsens förslag (propositioner).
o Behandling av ärenden enligt medlemmars förslag (motioner).
§7

Föreningsmöten

Föreningsmöten skall anordnas vid behov på kallelse av ordförande, styrelsen eller då minst
1/4 av medlemmarna så påkallar. Samtliga medlemmar i föreningen skall kallas till dessa
möten. Vid dessa möten redovisas sådana frågor som påkallas, antingen av styrelsen eller av
medlemmarna inom ramen för föreningens mandat enligt § 11. Medlem som inte deltar i
föreningsmöte har skyldighet att hålla sig informerad om fattade beslut, samt att inte medvetet
motverka dessa i enlighet med § 12.

§8

Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Vid konstituerande stämman väljs halva
styrelsen på ett år och halva på två år. Därefter skall styrelseledamot väljas på två år.
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande och 6 ledamöter. Sammansättningen på
styrelsen skall vara sådan att norra och södra länet samt innerstaden representeras.
Ordförande och vice ordförande skall väljas inom dessa 8 representanter. Styrelsen utser inom
sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är samlade. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall
·
·
·
·
·
·

§9

Verkställa stämmans beslut
Förbereda ärenden som skall föredragas på stämman
Företräda föreningen i alla angelägenheter som kommer under domstols eller
myndighets behandling. Styrelsen kan även befullmäktiga en person inom eller utom
föreningen för detta.
Verka för målsättningen i § 1.
Föra protokoll vid sina sammanträden.
Kommunicera fattade beslut med medlemmarna genom att e-posta ut
styrelseprotokoll.

Ekonomi och förvaltning

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomiska förvaltning. Styrelsen skall utse en kassör.
Föreningen skall upprätta bokföring enligt bokföringslagens krav. Bokföringen skall avslutas
med ett bokslut. Styrelsen skall upprätta en verksamhetsberättelse och en årsredovisning.

Föreningens bokföring, bokslut, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse och årsredovisning
skall underställas revision senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma.

§10

Revision

Föreningsstämman skall utse två revisorer varav en sammankallande, som skall granska
styrelsens förvaltning av föreningens ekonomi och att verksamheten är bedriven i enlighet
med stadgarna.

§ 11

Verksamhet och Mandat

Föreningen företräder samtliga medlemmar i frågor rörande § 1.
Föreningen driver inte
· Enskilda medlemmars frågor, eller
· Enskilda medlemmars juridiska processer och är ej heller juridiskt ombud för medlem.
Styrelse eller föreningsstämma kan besluta vilka frågor som är av principiell art och ligger
inom ramen för föreningens målsättning i § 1.

§ 12

Lojalitet

Medlem förbinder sig att inte motverka föreningens syfte och beslut, så länge medlemskapet
består.
Medlem förbinder sig att informera styrelsen om till vilken e-postadress som styrelsen skall
skicka information till medlemmen. Vid byte av e-postadress skall medlem snarast underrätta
styrelsen om den nya e-postadressen.

§ 13

Antagning av medlem

Ansöker en vårdcentral/husläkarmottagning om medlemskap i föreningen skall denne antagas
förutsatt att:
· Vårdcentralen/husläkarmottagningen uppfyller kraven i § 5.
· Gällande medlemsavgift har erlagts till föreningen

§ 14

Uteslutning av medlem

Styrelsen eller Föreningsstämman kan med enkel majoritet besluta att utesluta medlem som:
· Inte uppfyller kraven i § 5.
· Inte betalat sin medlemsavgift, efter påminnelse.
Föreningsstämman kan med kvalificerad majoritet om minst 2/3 besluta att utesluta medlem
som bryter mot § 12, 1:a stycket

§ 15

Utträde ur föreningen

Medlem som ej längre önskar vara medlem i föreningen skall meddela föreningens styrelse
om att man önskar utträda ur föreningen. Styrelsen skall då fatta beslut om att medlem
utträder. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 16

Stadgeändring

Förslag till stadgeändringar kan väckas av styrelsen eller av föreningsstämman. Beslut om
stadgeändring skall ske med 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 17

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. I beslut om upplösningen av föreningen skall anges dels att föreningens
tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta
föreningens handlingar mm skall arkiveras.

