STADGAR för det nationella nätverket av Strama‐grupper
reviderade, antagna vid årsmötet den 11 maj 2016

§1
Nätverket av Strama‐grupper är en ideell förening. Det är en frivillig sammanslutning mellan
landets Strama‐grupper med syfte att stödja och bidra till en ökad samordning av det lokala
arbetet med rationell antibiotikaterapi och mot en ökad antibiotikaresistens i landet.
§2
Varje Strama‐grupp representeras av minst en medlem, vanligen ordföranden, i det nationella
nätverket. För stora landsting/regioner är ett målvärde för representationen 1 medlem/350000
invånare.
§3
Nätverket av lokala Strama‐grupper samverkar med och deltar i de möten som
Folkhälsomyndigheten kallar till utifrån dess instruktion ”att främja insatser på lokal och
regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens”.
§4
Nätverkets årsmöte hålls normalt i samband med Stramadag. Nätverket kan även sammankalla
till extra möten. Kallelse skall utgå minst 2 veckor före årsmöte.
§5
Det nationella Strama‐nätverket leds av en ordförande som väljs vid årsmötet för en
mandatperiod av 1‐2 år, och kan omväljas.
§6
I det nationella Strama‐nätverket ska också finnas en vice ordförande. Vice ordföranden bistår
ordföranden i dennes arbete och representation. Vice ordförande väljs för 1‐2 år och kan
omväljas.
§7
Till sin hjälp har ordförande i Strama‐nätverket ett arbetsutskott (AU). Tre AU‐ medlemmar väljs
av årsmötet för en period om 1‐2 år. Sammansättningen av AU bör vara geografiskt fördelad
över landet.
§8
Val av ordförande, vice ordförande och AU sker på årsmötet och enkel majoritet gäller bland de
närvarande.
§9
Om sluten omröstning begärs skall sådan ske.
§10
Medlem i Strama‐nätverket bestrider själv sina egna kostnader i samband med arrangemangen
utöver vad Folkhälsomyndigheten ansvarar för.
§11
Nätverket kan driva en egen hemsida. Kostnaderna för Strama‐nätverkets hemsida fördelas då i
lika delar på ingående Strama‐grupper. AU ansvarar för att hemsidan hålls i drift.
§12
AU:s medlemmar är talespersoner för Strama‐nätverket. Annan talesperson kan utses och uttala
sig i särskilda frågeställningar på uppdrag av AU.
§13
Innan ställning tas i frågor av principiell betydelse eller av större vikt bör hela AU tillfrågas och
om möjligt hela kollektivets inställning i frågan efterhöras t.ex. via mail. Om 20 % eller fler av
dem som svarar på enkät uttrycker annan åsikt har talespersonerna ingen rätt att uttala sig för
hela nätverkets räkning.
§14
En valberedning bestående av tre av det nationella Strama‐nätverkets medlemmar utanför AU
gör upp förslag till val av ordförande och vice ordförande respektive val av AU. Valberedningen
utses under årsmötet för Strama‐nätverket för 1‐2 år i taget. Omval för ytterligare en period är
möjlig.
§15
Ändring av stadgarna kan endast ske på årsmöte, och ändringsförslag skall gå ut med kallelse.

