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§1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Sveriges teckenspråkstolkars förening (STTF). 

Sveriges teckenspråkstolkars förening är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar 

och/eller dövblindtolkar. 

Föreningen bildades 14 maj 1969 och fick namnet Sveriges dövtolkars förening (SDTF). 

Den 7 september 1980 ändrades namnet till Sveriges teckenspråkstolkars förening. 

 

§2 Ändamål 

Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen av gemensam karaktär, såsom 

arbetsvillkor, förhållandet till uppdragsgivare samt villkoren för utövande av tolkverksamhet. 

Föreningen vill verka för en yrkesmässig och ansvarskännande samt välutbildad tolkkår. 

 

§3 Medlemskap 

AKTIVT MEDLEMSKAP 

Aktiv medlem kan den bli som genomgått utbildning till teckenspråkstolk och/eller dövblindtolk. 

Denna person skall även vara verksam som tolk. 

STÖDJANDE MEDLEMSKAP 

Person som ej uppfyller kraven för aktivt medlemskap men som önskar stödja föreningens 

verksamhet kan bli stödjande medlem. 

ORGANISATIONSMEDLEMSKAP 

Juridiska personer och andra organisationer som önskar stödja föreningens verksamhet kan bli 

organisationsmedlem. 

HEDERSMEDLEMSKAP 

Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningen eller dess syften kanefter motion till 

årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift till föreningen. 

STUDERANDEMEDLEMSKAP 

Person som studerar till teckenspråkstolk kan ansöka om att bli studerandemedlem. 

 

§4 Medlemsavgift 

Medlemmarna betalar varje år en medlemsavgift som fastställs av föregående års årsmöte. 

 

§5 Utträde & uteslutning 



Om medlemsavgiften inte har betalts senast den 31 mars, innevarande år, anses medlemmen ha 

utträtt ur föreningen. 

Om en medlem uppträder på ett sätt som undergräver förtroendet för yrkeskåren eller som strider 

mot föreningens stadgar kan styrelsen utesluta denne. Medlemmen skall innan uteslutningen träder i 

kraft ges möjlighet att yttra sig vid föreningsmöte/årsmöte. 

 

§6 Årsmöte 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

 

KALLELSE 

Årsmöte skall hållas varje år. Kallelse med meddelande om tidpunkt och plats för årsmöte skall 

styrelsen skicka ut till medlemmarna minst två månader före mötet. 

 

MOTION 

Motion som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara insänd till styrelsen senast sex veckor före 

mötet. 

 

ANMÄLD FRÅGA 

Anmälda frågor som styrelsen eller medlem önskar ta upp till diskussion skall vara insänd till 

styrelsen senast en månad före mötet. 

 

HANDLINGAR 

Dagordning, revisorernas berättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, anmälda frågor samt 

motioner från medlemmarna försedda med styrelsens yttrande skall senast två veckor före årsmöte 

skickas ut till medlemmarna. 

 

OMRÖSTNING 

All omröstning skall vara öppen, såvida inte medlem begär annat. Medlem kan alltid begära såväl 

öppen som sluten votering. Vid personval med mer än en kandidat skall omröstningen vara sluten. 

På valsedel skrivs högst det antal namn som valet avser. Annans lott skall förklaras ogiltig. Vid lika 

röstetal skiljer lotten. 

 

RÖST/FÖRSLAGSRÄTT 

Aktiv medlem som erlagt innevarande års medlemsavgift har en röst. Stödjande medlem och 

organisationsmedlem har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt. Hedersmedlem äger röst- och 

motionsrätt. Ledamot i styrelsen deltar ej i omröstning angående styrelsens ansvarsfrihet samt ej i 

val av revisorer. 

 

FULLMAKT 

Röstberättigad medlem som är förhindrad att deltaga vid årsmöte kan genomfullmakt till en 

röstberättigad medlem, som är närvarande vid mötet, företrädas av denne. Ingen får emellertid rösta 

för fler än två frånvarande medlemmar. Anmälan av fullmaktsinnehav skall ske till ordförande eller 

kassör innan årsmötets förhandlingar påbörjas. 

 

DAGORDNING 

Vid årsmöte skall minst nedanstående ärenden samt punkten Information, där medlem eller 

styrelsen kan ta upp frågor eller rapporter som ej anmälts i förväg, behandlas. Beslut kan även tas 

under punkten Anmälda frågor men ej under punkten Informationsfrågor. 

 

1. Årsmötets öppnas 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Godkännande av dagordning, anmälda frågor samt anmälan om Information. 



4. Tillkännagivande av fullmakter 

5. Val av mötesordförande 

6. Val av 

a) mötessekreterare 

b) två justeringsmän tillika rösträknare 

7. Föredragning av Verksamhetsberättelse samt bokslut 

8. Föredragning av Revisionsberättelse 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställande av 

a) styrelsens arvode 

b) revisorernas arvode 

c) övriga ersättningar 

11. Val av styrelseordförande 

12. Val av styrelseledamöter 

13. Val av 

a) revisorer 

b) revisorssuppleant 

14. Nominering och val av valberedning 

15. Fastställande av avgifter 

a) Aktivt medlemskap 

b) Stödjande medlemskap 

c) Organisationsmedlemskap 

d) Prenumerationskostnad 

e) Studerande medlemskap 

16. Föredragning av 

a) verksamhetsplan för det kommande året 

b) föreningens budget för det kommande året 

17. Behandling av inkomna motioner 

18. Anmälda frågor 

19. Information 

20. Plats för nästa årsmöte 

21. Mötets avslutande 

 

§7 Föreningsmöte 

Föreningsmöte kan hållas då styrelsen så anser vara nödvändigt eller då minst 1/4 av föreningens 

aktiva medlemmar så önskar. Mötet kan vara av informativ karaktär, eller utlysas då speciell fråga 

kräver beslut som ej kan anstå till årsmöte. Kallelsen och dagordning utsändes minst en månad före 

mötet 

 

§8 Föreningsstyrelse 

Styrelsen handhar föreningens ledning och är då årsmöte inte är samlat, föreningens högsta 

beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmöte. Styrelsen är skyldig att ha minst två 

protokollförda möten varje år. Styrelsen består normalt av en ordförande och sex ledamöter. Om 

årsmöte så finner kan antalet ledamöter reduceras till ett minimum av fyra alternativt utökas till 

maximalt tolv ledamöter. Det totala antalet ledamöter skall vara jämnt. 

Ordförande väljes för en tid av två år. Ledamot 1 till och med 6 väljes för en tid av två år och 

ledamot 7 till och med 12 på ett år. 

Minst två ledamöter skall avgå varje år. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten är närvarande. Alla ärenden avgörs genom öppen 

omröstning. 

Ordföranden har utslagsröst. 

 

§9 Arbetsutskott 



Arbetsutskottet, som är ansvarigt inför styrelsen är föreningens verkställande organ och leder 

föreningsverksamheten mellan styrelsens sammanträden. Arbetsutskottet som utses inom styrelsen 

består av ordförande samt av styrelsen utsedda ledamöter. 

 

§10 Styrelsens uppgifter 

ORDFÖRANDE 

Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelse- och föreningsmöten. 

Ordföranden ansvarar för genomförandet av årsmötets, föreningsmötenas och styrelsens beslut. 

SEKRETERARE 

Sekreteraren ansvarar för att styrelsens möten protokollförs. 

KASSÖR 

Det åligger kassören att ansvara för föreningens medel samt att föra en korrekt kassabok. Alla 

räkningar skall attesteras av ordföranden. 

FIRMATECKNARE 

Föreningens firma skall tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

 

§11 Arbetsgrupper mm. 

ARBETSGRUPP 

Styrelsen kan för speciella frågor tillsätta arbetsgrupper. Styrelsen utser medlemmar till 

arbetsgrupperna. Vid behov utser styrelsen, i samråd med gruppen, nya deltagare. 

LOKAL SAMMANSLUTNING/FÖRENING 

På föreningsmedlems initiativ kan styrelsen ansluta lokal sammanslutning/förening som tillvaratar 

föreningens intressen. Deltagarna i lokal sammanslutning/förening skall vara minst stödjande 

medlemmar. 

EKONOMI 

Arbetsgrupp eller lokal sammanslutning/förening har rätt att ansöka om ekonomiskt bidrag hos 

STTF: s styrelse. 

MEDLEMSTIDNING 

STTF: s medlemstidning har en självständigt arbetande redaktion med ansvarig utgivare. 

Tidningsredaktionen skall i samråd med STTF: s styrelse välja in nya medarbetare vid behov. 

STTF:s medlemstidning skall utges med minst två nummer per verksamhetsår. Styrelsen har rätt att 

via medlemstidningen skicka ut styrelseinformation till medlemmarna 

 

§12 Valberedning 

Årsmötet väljer en valberedning om minst tre personer. Medlemmarna nominerar, till 

valberedningen, kandidater till styrelse- och revisorsval. Kandidat i styrelseval skall vara aktiv 

medlem. Valberedningen presenterar sitt förslag samt övriga nominerade på årsmöte. 

 

§13 Revisorer 

En revisor och revisorsuppleant väljes på årsmötet för en tid av ett år att granska föreningens 

räkenskaper och förvaltning. 

Om revisor är medlem i föreningen får de ej samtidigt inneha någon styrelsepost. Revisorerna, som 

äger rätt att när som helst ta del av styrelsens protokoll, skall varje år senast en månad före årsmöte 

till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse. 

 

§14 Ändring av stadgar 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen som motion till årsmöte. 

För beslut om stadgeändring fordras 2/3 majoritet. Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft. 

 

§15 Upplösning 

Upplösning beslutas av två på varandra följande möten, varav ett är årsmöte. För beslut om 

upplösning fordras 2/3 majoritet vid vardera mötet. 



§16 Tillgångar 

Vid föreningens upplösning skall förefintliga tillgångar överlämnas till Allmänna arvsfonden. 

 

§17 Tid och plats för stadgar 

Dessa stadgar har av föreningen antagits vid dess årsmöte i Malmö den 11 februari 2017. 


