
 ARBETS- Sida 1 
 ORDNING 
 

1990-02-16 PJ/ES223 
 
 

 
Arbetsordning för Sektionen för Statistisk Metodik inom 
Svenska Förbundet för Kvalitet 
 
 
1 NAMN 
 
Sektionen för Statistisk Metodik (SFK-StatM) är en sektion inom Svenska 
Förbundet för Kvalitet (SFK). 
 
 
2 SYFTE 
 
Sektionen ska främja SFKs syften med inriktning mot en effektiv tillämpning av 
statistiska metoder för kvalitetsstyrning. 
 
 
3 VERKSAMHET 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt med de föreskrifter som är angivna för 
sektioner i SFKs stadgar. Härvid ska sektionen 
 

- förmedla insikt om ett statistiskt synsätt 
 
- förmedla kunskaper och erfarenheter samt befrämja tillämpning och 

förståelse av statistiska metoder 
 
- aktivt medverka i arbetet inom EOQC Committee on Statistical 

Methods. 
 
 

4 ORGANISATION 
 
4.1 Medlemskap 
 
Medlem i SFK med intresse för sektionens områden äger rätt att ansluta sig till 
sektionen enligt de regler som SFK stadgar. 
 
4.2 Styrelse 
 
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare 
samt minst två övriga ledamöter och minst två suppleanter. 

Fullmäktige fastställer sektionens styrelseordförande och styrelseledamöter 
samt suppleanter efter förslag från sektionen. Styrelsen konstituerar sig vid 
första sammanträdet efter fastställandet. 
 
Mandattiden är 2 år med möjlighet till omval en gång. Omsättningen ska ske på 
sådant sätt att styrelsen väljer vartannat år.  
 
Styrelsen är beslutsmässig om endera ordföranden eller vice ordföranden 
samt att minst tre övriga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden/ vice ordföranden utslagsröst. 
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Suppleanter må närvara vid styrelsens sammanträden och har då yttranderätt 
men ej beslutsrätt annat än som ersättare för frånvarande ordinarie ledamot. 
 
4.3 Revisorer 
 
Två av sektionsmötet utsedda revisorer ska granska verksamheten. 
 
4.4 Representation 
 
Sektionen representeras inom EOQC Committee on Statistical Methods även 
av styrelsen utsedd representant. 
 
Styrelsen utser inom sig representanter att företräda sektionen i SFKs 
fullmäktige i enlighet med SFKs stadgar.  
 
4.5 Valnämnd 
 
Valnämnden består av minst tre personer varav en är sammankallande. 
 
Valnämnden utses av sektionsmötet. 
 
Valnämnden ska förbereda val av 
 

- sektionens ordförande 
 
- övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
 
- revisorer och revisorssuppleanter 

 
Valnämndens förslag ska efter förankring hos sektionsmötet föreläggas 
fullmäktige för beslut. 
 
 
5 SEKTIONSMÖTE 
 
Ordinarie sektionsmöte hålls en gång per år. Härvid ska följande ärenden 
behandlas 
 

- Frågan om mötet blivit behörigen sammankallat 
 
- Redogörelse för aktiviteter inom sektionen under det gångna året 
 
- Förslag från sektionens medlemmar 

 
- Beslut om aktiviteter för kommande år 

 
- Val av ordförande och övriga ledamöter 
 
- Val av två revisorer 
 
- Val av valnämnd 

 
Kallelse till sektionsmöte utsänds senast två veckor före mötet. 
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Sektionsmötena protokollförs. Protokollet tillställs styrelsen och SFK. 
 
Styrelsen utarbetar verksamhetsplan enligt anvisningar i SFKs stadgar. 

Styrelsen ska avge årsberättelse per kalenderår. Årsberättelse tillställs SFK 
senast fyra veckor före ordinarie fullmäktigemöte. 
 
 
6 EKONOMI 
 
Sektionen ska ha egen ekonomi. Rambudget och bokslut upprättas per 
kalenderår och ingår i årsberättelsen. 
 
 
7 FASTSTÄLLANDE OCH ÄNDRING AV ARBETSORDNING 
 
Sektionens arbetsordning fastställes av SFKs styrelse. Sektionsstyrelsen ska 
beredas tillfälle yttra sig innan ändring av arbetsordningen fastställes. 
 
 
8 UPPLÖSNING 
 
Följande skrivning föreslås 

Sektionen upplöses av fullmäktige på förslag från sektionsstyrelsen efter beslut 
vid två sektionsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Tiden mellan dessa 
båda möten ska vara minst tre månader. Beslutet ska vid varje möte bifallas av 
minst 3/4 av de närvarande. 
 
Beslut om upplösning ska samtidigt följas av beslut om disposition av 
sektionens likvida medel. 
 


