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Stadgar för Best Service 

§ 1 Ändamål 

Best Service syftar till att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården. Detta sker genom att 

vara ett nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

 

§ 2 Medlemskap 

Best Service är ett frivilligt nätverk för serviceorganisationerna i Sveriges landsting och regioner. 

Ett landsting eller en region kan bli medlem i Best Service. 

Medlemskap i nätverket beviljas av nätverkets styrelse. 

Medlemmen erlägger en årlig medlemsavgift till nätverket. 

Varje medlem har en röst. 

Medlemskap i nätverket upphör om medlem begär utträde. Utträdet gäller från kommande 

årsskifte, begäran om utträde måste ske skriftligt och inkomma senast tre månader innan 

årsskiftet. Medlemskap i nätverket upphör om styrelsen beslutar att utesluta medlem som bryter 

mot stadgarna, inte följer nätverkets syfte eller ej betalar de beslutade avgifterna eller som 

uppenbart motverkar nätverkets ändamål. 

 

§ 3 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas en gång årligen senast under april månad.  

Årsmötet ska behandla följande ärenden:  

1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Val av justerare som tillsammans med ordförande justerar protokollet  

4. Justering av röstlängd  

5. Fråga ifall mötet blivit behörigt kallat  

6. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning tillsammans med 

revisionsberättelse samt fråga om godkännande av redovisningen  

7. Fråga om ansvarsfrihet för nätverkets styrelse  

8. Presentation av nätverkets verksamhet och ekonomi för innevarande räkenskapsår  

9. Val av ordförande  

10. Val av ledamöter och suppleanter i nätverkets styrelse  
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11. Val av revisor och revisorssuppleant   

12. Val av valberedning varav en sammankallande 

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år  

14. Fastställande av arvode för styrelsen och ordförande  

15. Redovisning av medlemsfrågor  

16. Övriga ärenden  

17. Mötets avslutande  

Kallelsen till årsmötet ska skickas ut senast sex veckor före ordinarie årsmöte. Möteshandlingar 

ska skickas ut senast två veckor före mötet. 

Mötets beslut utgörs av den mening som fått flest röster. 

Medlem som önskar få fråga behandlad vid årsmötet ska anmäla denna fråga till styrelsens 

ordförande senast tre veckor före årsmötet. 

 

§ 4 Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så begär eller om minst en tredjedel av medlemmarna i 

nätverket så begär. 

Det extra årsmöte ska behandla följande ärenden: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

3. Val av justerare som tillsammans med ordförande justerar protokollet  

4. Justering av röstlängd  

5. Fråga ifall mötet blivit behörigt kallat  

6. Redovisning av medlemsfrågor  

7. Övriga ärenden  

8. Mötets avslutande 

Kallelsen till extra årsmötet ska skickas ut senast fyra veckor före extra årsmöte. 

Möteshandlingar ska skickas ut senast två veckor före mötet. 

Mötets beslut utgörs av den mening som fått de flesta rösterna. 

Medlem som önskar få fråga behandlad vid årsmötet ska anmäla denna fråga till styrelsens 

ordförande senast tre veckor före årsmötet. 
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§ 5 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter väljs av årsmötet för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs på ett eller två år. Ordförande väljs på ett år i sänder.  För 

att kunna väljas som representant till styrelsen krävs medlemskap. 

Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år eller då ordförande finner det lämpligt eller då 

minst två ledamöter så begär. 

Ordförande svarar för att kallelse går ut till ledamöter och suppleanter. Vid styrelsesammanträde 

ska protokoll föras. 

 

§ 6 Valberedning 

Valberedningen består av två till tre personer varav en är sammankallande. 

Valberedningen ska verka för kontinuitet i nätverkets verksamhet samt arbeta för både geografisk 

spridning, jämn könsfördelning och jämn fördelning av storlek på representerande 

organisationer. 

 

§ 7 Räkenskapsår 

Nätverkets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§ 8 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller dem som styrelsen 

beslutar. 

 

§ 9 Nätverkets upplösning 

Beslut om nätverkets upplösning ska fattas på ordinarie årsmöte. I händelse av upplösning ska 

dess tillgångar fördelas lika på vid tidpunkten fullvärdiga medlemmar. 
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§ 10 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst 3 

månaders mellanrum, varav ett ska vara årsmötet, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 


