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Stadgar för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin; SVM
(The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine; SVM)

§1

Föreningen utgör en sammanslutning av svenska personer med anknytning till
hälso- och sjukvård som har särskilt intresse för kärlsjukdomar och dess
prevention. Till medlem kan antas person som avlagt svensk läkarexamen och
inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för
närstående verksamhet.

§2

Föreningens ändamål är att utveckla läkekonsten med avseende på hypertoni,
stroke och kärlsjukdomar. Detta kan ske genom att stödja forskning och
utbildning, samt att och väcka intresse för och sprida kunskap om ämnesområdet.

§3

Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen och avgöras av denna.
Medlem som önskar träda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Medlem, som trots påminnelse inte under två på varandra följande år
betalat årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

§4

Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla en person, som
förtjänstfullt befrämjat föreningens syfte. På motsvarande sätt kan till ledamot
inväljas annan för kärlsjukdomar och dess prevention intresserad person, även
utländsk, som därav gjort sig förtjänt.

§5

Medlem som uppnått pensionsålder, hedersledamot och enligt § 4 invald ledamot
är befriad från årsavgift.

§6

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, bestående
av sju till nio ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre
till fem andra ledamöter. Styrelseledamöter väljs på två år.
Ordföranden, sekreteraren, kassör jämte övriga styrelseledamöter intill hälften av
styrelsens antal väljs jämna år, övriga udda år.
Styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, som utses av årsmötet för ett
år.

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om detta.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordförande
utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är
ense om beslut. Vid styrelsemöte förs minnesanteckningar; vid årsmöte förs
protokoll.

§8

Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med
sekreterare uppgöra föredragningslistor till styrelsens och föreningens
sammanträden.
Sekreteraren åligger att föra minnesanteckningar vid styrelsesammanträde samt
att svara för kallelse minst fjorton dagar i förväg till styrelsesammanträde och
minst en månad före årsmötet. Vidare åligger sekreteraren att förvalta föreningens
arkiv. Sekreterarna och kassör åligger att i samråd utarbeta föreningens
årsberättelse samt att minst en månad i förväg tillställa föreningens medlemmar
denna jämte föredragningslista inför årsmötet.
Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i
enlighet med föreningens och styrelsens beslut.
Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna för granskning minst en månad
före årsmötet. Revisorerna skall därvid avge skriftlig berättelse.

§9

I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av
ordföranden och/eller sekreteraren.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

§ 10

Förslag till val upprättas av en valberedning, som består av föreningens
ordförande och tre ledamöter, valda från olika delar av landet. Valberedningen
utser inom sig en ordförande. Val ska förrättas vid årsmötet. Omröstning sker
öppet, då inte annat begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.

§ 11

Föreningens räkenskaper omfattar 1 september till 31 augusti. Föreningen bör
årligen hålla minst två ordinarie sammanträden. Föreningens årsmöte äger rum på
dag som bestämmes av styrelsen.
Vid årsmötet skall föreningen:
a. granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt besluta om
ansvarsfrihet,
b. för tiden intill nästa årsmöte välja styrelse enligt § 6, en revisor och en
revisorssuppleant,
c. fastställa årsavgiftens storlek för det kommande året,
d. bestämma dagtraktamente intill nästa årsmöte,
e. fråga om övriga ärenden.
Extra föreningsmöte må hållas då ordföranden eller styrelsen finner sådant
påkallat eller då minst 20 medlemmar till ordföranden skriftligen anhållit om
detta. Kallelse till mötet skall utgå till medlemmarna såsom § 8.

§ 12

Vid föreningsmöte sker omröstning vid val öppet, om inte annat begärs. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs,
genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
ordföranden vid mötet.
Bordläggning av ärende får inte nekas om minst 10 medlemmar begär att detta
ska ske. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast
ske om föreningen så beslutar.

§ 13

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt
förslag om ändring av stadgarna insändes minst en månad före årsmötet till
styrelsen.
Förslag om stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas
medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande
medlemmarna är ense om beslutet.

Beslutade av föreningens årsmöte, Stockholm, 2007-11-29

