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1. UPPGIFTER	  
	  

Sveriges	  Apoteksförening	  är	  en	  ideell	  förening	  som	  har	  till	  uppgift	  att	  tillvarata	  
och	  främja	  medlemmarnas	  branschintressen.	  Till	  förverkligande	  av	  denna	  
uppgift	  skall	  föreningen:	  

	  
• Initiera	  och	  bedriva	  verksamhet	  i	  för	  medlemmarna	  angelägna	  frågor.	  	  

	  
Där	  åligger	  det	  Sveriges	  Apoteksförening	  särskilt	  att	  

	  
• Besvara	  remisser	  i	  frågor	  som	  berör	  apoteksbranschen.	  

	  
• Verka	  för	  medlemsföretagens	  intressen	  i	  frågor	  som	  rör	  kvalitet,	  

patientsäkerhet	  och	  regelverk.	  
	  

• Verka	  för	  medlemsföretagens	  intressen	  genom	  kontakter	  med	  myndigheter	  
och	  politiker	  i	  strategiska	  och	  politiska	  frågor	  som	  rör	  läkemedel,	  apotek,	  
hälso-‐	  och	  sjukvård.	  
	  

• Företräda	  medlemsföretagens	  intressen	  genom	  att	  föra	  talan	  i	  olika	  
debattfrågor.	  

	  
• Verka	  för	  kompetens	  och	  utbildningsfrågor	  genom	  att	  bland	  annat	  vara	  

delaktig	  i	  framtagande	  av	  nationell	  studieplan	  för	  farmaceutisk	  utbildning,	  
utbildning	  för	  apotekstekniker	  och	  praktikantutbildning.	  	  
	  

• Bistå	  myndigheter	  och	  sammanslutningar	  inom	  näringslivet	  nationellt	  och	  
internationellt	  med	  yttranden	  och	  utredningar	  som	  berör	  apoteksbranschen.	  
	  

• Följa,	  beskriva	  och	  sammanställa	  data	  om	  apoteksbranschens	  ekonomiska	  
utveckling.	  

	  
Föreningen	  kan	  för	  fullföljande	  av	  vissa	  servicetjänster	  gentemot	  
medlemsföretagen	  bilda	  ett	  dotterbolag	  till	  föreningen.	  
	  
Föreningens	  verksamhet	  omfattar	  inte	  kollektivavtalsfrågor.	  Detsamma	  gäller,	  i	  
förekommande	  fall,	  dotterbolagets	  verksamhet.	  

	  
	  

2. MEDLEMSKAP	  
	  
Medlemskap	  i	  Sveriges	  Apoteksförening	  kan	  beviljas	  företag	  som	  i	  Sverige	  har	  
tillstånd	  från	  Läkemedelsverket	  att	  bedriva	  apotek	  (medlemsföretag).	  Även	  en	  
grupp	  av	  sådana	  företag	  kan	  gå	  samman	  om	  ett	  medlemskap	  
(gruppmedlemsföretag).	  
	  
En	  förening	  som	  har	  enskilda	  apoteksaktörer	  som	  medlemmar	  kan	  beviljas	  
medlemskap	  som	  associerad	  medlem	  (föreningsmedlem).	  Detta	  innebär	  följande:	  



• att	  föreningsmedlemmen	  i	  enlighet	  med	  beslut	  på	  årsmöte	  respektive	  
bolagsstämma	  betalar	  en	  fast	  avgift	  till	  Sveriges	  Apoteksförening	  och	  
dotterbolag,	  	  

• att	  föreningsmedlemmen	  erbjuds	  deltagande	  på	  styrelsemöten,	  	  
• att	  föreningsmedlemmen	  får	  ta	  del	  av	  de	  underlag	  som	  tas	  fram	  i	  Sveriges	  

Apoteksförening,	  	  
• att	  föreningsmedlemmen	  erbjuds	  deltagande	  i	  Sveriges	  Apoteksförenings	  

samtliga	  råd.	  
En	  associerad	  medlem	  har	  ingen	  rösträtt	  i	  föreningens	  styrelse.	  
	  
Ett	  enskilt	  apoteksföretag	  kan	  inte	  beviljas	  medlemskap	  i	  Sveriges	  
Apoteksförening	  om	  det	  samtidigt	  ingår	  som	  en	  del	  i	  ett	  gruppmedlemsföretag	  
eller	  en	  föreningsmedlem	  i	  Sveriges	  Apoteksförening.	  
	  
Medlemskapet	  beviljas,	  om	  sådant	  tillstyrkes	  av	  styrelsen	  för	  Sveriges	  
Apoteksförening.	  
	  
Företag,	  som	  söker	  eller	  erhållit	  medlemskap	  enligt	  dessa	  stadgar	  är	  skyldigt	  att	  
på	  begäran	  lämna	  uppgift	  huruvida	  och	  i	  vilken	  omfattning	  annan	  rörelse	  bedrivs	  
som	  har	  en	  negativ	  inverkan	  på	  företagets	  skyldigheter	  som	  medlem	  enligt	  dessa	  
stadgar	  eller	  som	  på	  annat	  sätt	  strider	  mot	  Sveriges	  Apoteksförenings	  verksamhet	  
eller	  syfte.	  
	  
	  
3. INTRÄDE	  
	  
Ansökan	  om	  inträde	  i	  Sveriges	  Apoteksförening	  görs	  på	  fastställd	  blankett.	  
Sökande	  skall	  därvid	  skriftligen	  godkänna	  dessa	  stadgar.	  
	  
4. UPPHÖRANDE	  AV	  MEDLEMSKAP	  
	  
Medlemskap	  i	  Sveriges	  Apoteksförening	  upphör	  vid	  det	  hel-‐	  eller	  halvårsskifte	  
som	  inträffar	  näst	  efter	  sex	  månader	  sedan	  skriftlig	  uppsägning	  från	  endera	  sidan	  
ägt	  rum.	  Sveriges	  Apoteksförening	  kan	  medge	  medlemsföretag	  som	  nedlagt	  eller	  
överlåtit	  sin	  rörelse	  rätt	  att	  utträda	  vid	  löpande	  halvårs	  slut.	  	  
	  
Medlem	  som	  vägrar	  följa,	  överträder	  eller	  kringgår	  dessa	  stadgar	  kan	  av	  
styrelsen	  uppsägas	  till	  omedelbart	  utträde.	  
	  
	  
5. AVGIFTER	  

	  
Avgifter	  skall	  erläggas	  till	  Sveriges	  Apoteksförening	  i	  enlighet	  med	  principer	  
som	  beslutas	  på	  årsmöte.	  Om	  föreningen	  bildat	  ett	  dotterbolag	  för	  att	  fullgöra	  
vissa	  servicetjänster	  för	  medlemmarnas	  räkning,	  skall	  serviceavgifter	  
erläggas	  till	  dotterbolaget	  i	  enlighet	  med	  principer	  som	  beslutas	  på	  
dotterbolagets	  bolagsstämma.	  	  
	  
	  



6. ÅRSMÖTE	  
A. Ordinarie	  årsmöte	  hålls	  en	  gång	  per	  år	  före	  maj	  månads	  utgång	  på	  plats	  som	  

styrelsen	  bestämmer.	  Årsmötet	  öppnas	  och	  leds	  av	  styrelsens	  ordförande	  
eller	  vice	  ordförande	  eller	  vid	  förhinder	  för	  dessa	  den	  av	  styrelsen	  därtill	  
utsedde.	  
	  

B. Vid	  ordinarie	  årsmöte	  skall	  följande	  ärenden	  i	  nedan	  angiven	  ordning	  
förekomma	  till	  behandling.	  

	  
1. Upprop	  av	  närvarande	  företrädare	  för	  medlemsföretag	  
2. Val	  av	  justerare	  
3. Fråga	  om	  årsmötet	  blivit	  behörigen	  sammankallat	  
4. Justering	  av	  röstlängd	  
5. Verksamhetsberättelse	  
6. Revisors	  revisionsberättelse	  
7. Val	  av	  revisor	  
8. Fråga	  om	  principer	  för	  avgift	  till	  Sveriges	  Apoteksförening	  
9. Ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
10. Val	  av	  ordförande	  
11. Val	  av	  styrelse	  
12. Val	  av	  valnämnd	  
13. Övriga	  i	  behörig	  ordning	  till	  årsmötet	  hänskjutna	  ärenden	  

	  
C. Vid	  extra	  årsmöte,	  som	  öppnas	  och	  ledes	  enligt	  A	  ovan,	  skall	  följande	  ärenden	  

i	  angiven	  ordning	  förekomma:	  dagordningspunkterna	  enligt	  B	  1-‐4	  ovan,	  samt	  
övriga	  i	  kallelsen	  angivna	  ärenden.	  

	  
7. RÖSTRÄTT	  
Vid	  omröstning	  på	  årsmöte	  har	  varje	  medlem	  en	  (1)	  röst.	  Omröstning	  sker	  öppet.	  
Val	  verkställs,	  om	  votering	  begärs,	  med	  slutna	  sedlar.	  Vid	  lika	  röstetal	  äger	  
ordföranden	  utslagsröst,	  dock	  att	  vid	  val	  lotten	  avgör.	  
	  
8. KALLELSE	  TILL	  ÅRSMÖTE	  M.M.	  
Ordinarie	  årsmöte	  utlyses	  genom	  styrelsens	  försorg	  senast	  en	  månad	  före	  
tidpunkten	  för	  årsmötet.	  	  
	  
Medlem	  som	  önskar	  framföra	  ärende	  vid	  årsmöte	  skall	  skriftligt	  inkomma	  med	  
detta	  till	  styrelsen	  senast	  10	  dagar	  före	  årsmötet.	  
	  
Extra	  årsmöte	  hålles,	  då	  styrelsen	  finner	  det	  lämpligt,	  eller	  då	  sådant	  begärs	  
skriftligen	  av	  minst	  en	  tredjedel	  av	  medlemmarna.	  Kallelse	  till	  extra	  årsmöte	  
skall	  genom	  styrelsens	  försorg	  avsändas	  så	  snart	  det	  kan	  ske	  eller	  minst	  tre	  dagar	  
före	  det	  extra	  mötet.	  
	  
9. STYRELSE	  
Styrelsen	  består	  av	  lägst	  sex	  och	  högst	  tolv	  ledamöter.	  Mandattiden	  för	  
styrelseuppdrag	  är	  ett	  år.	  Skulle	  under	  tiden	  mellan	  årsmötena	  sådana	  
omständigheter	  inträffa	  att	  valda	  ledamöter	  ej	  längre	  företräder	  medlemsföretag,	  



kan	  valnämnden	  inkalla	  adjungerad	  ledamot	  att	  tjänstgöra	  i	  styrelsen	  till	  och	  
med	  nästa	  årsmöte.	  	  
	  
Sammansättningen	  skall	  vara	  väl	  balanserad	  med	  avseende	  på	  branschens	  olika	  
verksamhetsområden.	  Nyvald	  styrelse	  tillträder,	  när	  årsmöte	  avslutas.	  
	  
Styrelsen	  sammanträder	  efter	  kallelse	  av	  ordföranden	  eller	  då	  minst	  tre	  (3)	  av	  
styrelsens	  ledamöter	  så	  begär.	  
	  
Styrelsen	  är	  beslutsmässig	  då	  minst	  hälften	  av	  antalet	  ledamöter	  är	  närvarande.	  
Såsom	  styrelsens	  beslut	  gäller	  den	  mening	  varom	  de	  flesta	  närvarande	  förenar	  
sig.	  Vid	  lika	  röstetal	  gäller	  den	  mening	  som	  företräds	  av	  ordföranden.	  
	  
Vid	  behandling	  av	  ärende,	  som	  angår	  någon	  styrelseledamot	  eller	  det	  
medlemsföretag	  denne	  är	  anknuten	  till	  enskilt,	  äger	  denne	  ej	  delta	  i	  beslutet.	  
	  
Styrelsen	  sammanträder	  regelbundet	  under	  året.	  En	  verksamhetsplan	  fastställs	  
årligen	  av	  styrelsen.	  Inför	  sammanträdena	  erhåller	  styrelsens	  ledamöter	  
dagordning	  med	  angivande	  av	  besluts-‐,	  diskussions-‐	  och	  informationspunkter.	  
Vidare	  erhåller	  ledamöterna	  senast	  en	  vecka	  före	  styrelsemötet	  det	  material	  som	  
skall	  behandlas	  vid	  sammanträdet.	  Sammanträdesprotokoll	  sänds	  ut	  till	  
ledamöterna	  så	  snart	  justering	  skett.	  
	  
I	  enskilda	  frågor	  äger	  styrelsen	  utse	  arbetsgrupper	  för	  beredning	  av	  fråga.	  
	  
Styrelsen	  äger	  fastställa	  vilka	  råd	  som	  ska	  arbeta	  med	  för	  medlemmarna	  
angelägna	  frågor.	  	  
	  
10. VALBARHET	  
Som	  styrelseledamot	  enligt	  dessa	  stadgar	  kan	  endast	  väljas	  den	  för	  ett	  
medlemsföretags	  apoteksverksamhet	  ytterst	  ansvarige	  (VD	  eller	  motsvarande).	  	  
	  
11. VALNÄMND	  
Valnämnden	  består	  av	  tre	  ledamöter,	  varav	  en	  är	  sammankallande.	  	  
	  
12. STADGEÄNDRING	  OCH	  UPPLÖSNING	  AV	  Sveriges	  Apoteksförening	  
För	  ändring	  av	  dessa	  stadgar	  eller	  upplösning	  av	  Sveriges	  Apoteksförening	  
erfordras	  antingen	  att	  samtliga	  närvarande	  medlemsföretag	  vid	  årsmötet	  förenar	  
sig	  i	  beslut	  därom	  eller	  att	  dylikt	  beslut	  fattas	  på	  två	  på	  vardera	  följande	  
årsmöten,	  varav	  en	  skall	  vara	  ordinarie	  årsmöte.	  Det	  senare	  årsmötet	  skall	  i	  
sådant	  fall	  hållas	  minst	  en	  månad	  efter	  det	  andra.	  Beslutet	  på	  det	  senare	  årsmötet	  
skall	  därvid	  biträdas	  av	  minst	  tre	  fjärdedelar	  av	  de	  avgivna	  rösterna.	  
	  
13. VERKSTÄLLANDE	  DIREKTÖR	  
	  
Verkställande	  direktör	  skall	  för	  handläggande	  av	  föreningens	  löpande	  
angelägenheter	  organisera	  och	  driva	  kansli	  i	  den	  omfattning	  styrelsen	  beslutar.	  


