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§1 Nätverket av Stramagrupper, här även kallat Stramanätverket eller Nätverket, är en ideell
förening. Det är en frivillig sammanslutning mellan Stramagrupperna i Sveriges regioner med syfte att
stödja och bidra till en ökad samordning av arbetet med rationell antibiotikaterapi och mot en ökad
antibiotikaresistens i landet.
§2 Varje Stramagrupp representeras av minst en medlem, vanligen ordföranden. För stora regioner
är ett målvärde för representationen 1 medlem/350 000 invånare.
§3 Nätverket av Stramagrupper 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 Stramadagen i maj, men kan om
omständigheterna kräver det hållas vid annan tidpunkt på året. Nätverket kan även sammankalla till
extra möten. Kallelse skall utgå minst två veckor före årsmöte eller extra möte. Årsmöte och extra
möten hålls om möjligt som fysiska möten, men kan ersättas av digitala möten om fysiska möten
anses olämpliga.
§5 Det nationella Stramanätverket leds av en ordförande som väljs vid årsmötet för en mandatperiod
av 1‐2 år, och kan omväljas.
§6 I det nationella Stramanätverket 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 och vice ordförande i Stramanätverket ett arbetsutskott (AU). Tre AU‐
medlemmar väljs av årsmötet för en period om 1‐2 år. Medlemmarna i AU bör representera olika
regioners Stramagrupper och med fördel ha geografisk spridning.
§8 En valberedning bestående av tre av det nationella Stramanätverkets medlemmar utanför AU gör
upp förslag till val av ordförande och vice ordförande respektive val av AU. Valberedningen väljs
under årsmötet för Stramanätverket för 1‐2 år i taget. Omval för ytterligare en period är möjlig.
§9 Val av ordförande, vice ordförande, AU och valberedning sker på årsmötet och enkel majoritet
gäller bland de närvarande. Val kan genomföras vid fysiska såväl som digitala möten. Om sluten
omröstning begärs skall sådan ske.
§10 AU håller arbetsmöten, företrädesvis digitalt, ungefär en gång i månaden under höst, vinter och
vår. Vid dessa möten kan ordförande eller annan representant från Nationella Strama närvara för
ömsesidigt informationsutbyte.
§11 Medlem i Stramanätverket står själv för sina kostnader i samband med arrangemangen utöver
vad Folkhälsomyndigheten ansvarar för.
§12 Nätverket kan driva en egen hemsida om behov av en sådan finns. Kostnaderna för
Stramanätverkets hemsida fördelas då på ingående Stramagrupper. AU ansvarar för att hemsidan
hålls i drift.
§13 AU:s medlemmar är talespersoner för Stramanätverket. Annan talesperson kan utses och uttala
sig i särskilda frågeställningar på uppdrag av AU.

§14 Innan ställning tas i frågor av stor principiell betydelse eller av större vikt bör hela AU tillfrågas
och om möjligt hela nätverkets inställning i frågan efterhöras till exempel via epost. Om 20 % eller
fler av dem som svarar på en fråga uttrycker annan åsikt har talespersonerna ingen rätt att uttala sig
för hela nätverkets räkning.
§15 Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte, och ändringsförslag ska gå ut med kallelse.
Ändring av stadgarna sker om minst två tredjedelar av de närvarande vid årsmötet röstar för detta.

