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Stadgar för Svenska Osteoporossällskapet
Allmänna bestämmelser
1§

Ändamål

Svenska Osteoporossällskapet har som målsättning att verka för ökad förståelse och ökade kunskaper samt
kunskapsspridning om osteoporos och benskörhetsfrakturers epidemiologi, patofysiologi, diagnostik,
behandling, prevention och sociala konsekvenser samt förbättra vården för dessa patienter.

2§

Syfte

Svenska Osteoporossällskapet är en allmännyttig ideell förening med syfte att uppfylla målsättningen genom att
samla information från vetenskap och myndigheter, sjukvården samt enskilda som ägnar osteoporosproblemet
uppmärksamhet. Detta genom att meddela information till allmänhet och myndigheter samt forma
utbildningsinsatser. Kunna fungera som expertorgan, remissinstans samt vara ett nationellt samlingsorgan vilken
samlar olika specialiteter och olika professioner.

3§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera
särskilt utsedda myndiga personer exempelvis administratör. Ordförande och kassör är firmatecknare var och en
för sig. Svenska Osteoporossällskapet uppfyller Skatteverkets kriterier för allmännyttig ideell förening.

6§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

7§

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum,
Ändring av stadgar fordrar enkel majoritet bland de av sällskapets medlemmar som är närvarande och väljer att
delta vid omröstningen. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum,
Upplösning av förening fordrar enkel majoritet bland de av sällskapets medlemmar som är närvarande och väljer
att delta vid omröstningen. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till
Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

Föreningens medlemmar
10 §

Medlemskap

Svenska Osteoporossällskapet är öppen för alla som vill vara medlemmar och medlemskap i föreningen sker i
samband med inbetalning av medlemsavgiften. Medlemskap är öppet för enskilda personer utan hänsyn till
profession. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter och medlem som verkar emot föreningens
syfte kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.
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11 §

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart
ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Beslutande organ
12 §

Årsmöte

Sällskapets angelägenheter handhas av ordinarie årsmöte, vilket avhålles en gång årligen, företrädeträdesvis på
våren i nära anslutning till föregående verksamhetsår. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista
skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillgängliggöras medlemmarna via i första hand web och som
komplement via mailutskick. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet har varje medlem som erlagt medlemsavgift senast tre veckor före årsmötet en röst och beslut
fordrar enkel majoritet. Röstning kan ej fullgöras genom fullmakt.
För stadgeändring, se §7.

13 §

Dagordning för årsmötet

Vid årsmötet skall dagordning finnas, vilken skall tillgängliggöras medlemmarna via föreningens webbplats
minst två veckor före mötet och skall innehålla följande:
1.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
2.
Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
3.
Godkännande av dagordning
4.
Mötets behöriga utlysning
5.
Styrelsens verksamhetsberättelse
6.
Kassaförvaltarens rapport (balans och resultaträkning)
7.
Revisorernas rapport
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.
Ärenden väckta av styrelsen
10.
Ärenden väckta av enskild eller enskilda medlemmar
11.
Val av;
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. 1 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år
d. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
12.
Fastställande av årsavgift
13.
Fastställande av etiska regler
14.
Övriga frågor

14 §

Förslag från styrelsen och Motioner

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmöte. Motioner från medlem skall vara
styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över inkomna
förslag.

15 §

Beslutsförhet, beslut och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med
bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Personval avgörs genom relativ
majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av
hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet,
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vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär
det skall dock val ske slutet.

16 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen och som i sin profession arbetar
med osteoporosproblematiken.

17 §

Styrelsen

Sällskapet företrädes mellan allmänna möten av styrelsen, som består av ordförande och upp till 8 ledamöter.
Mandatperioden är i normalfallet 2 år och utgår från årsmötet. Det finns ingen begränsning kring antal
mandatperioder en styrelseledamot kan omväljas på. Styrelsen konstituerar sig inom av årsmötet fastställd ram:
1. Vice ordförande tillika tillträdande ordförande
2. Kassör
3. Sekreterare
4. Vetenskaplig sekreterare
5. Utbildningsansvarig
6. Web-ansvarig.
Funktionerna 4-6 kan innehas av en eller två ledamöter. Ytterligare funktioner kan adjungeras vid behov, men
dessa innehar inte rösträtt. Minst 2 av styrelsens ordinarie ledamöter skall vara läkare, aktivt engagerade i
osteoporosproblematiken. Vid lika röstetal inom styrelsen äger ordföranden fälla utslaget.

18 §

Samverkan

Sällskapet ska via styrelsen årligen samverka med relevanta patientföreningar samt erbjuda dessa möjlighet att
medverka med informationspunkt vid sällskapet årliga utbildningsdag.

19 §

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är också skyldig att kalla till extra årsmöte när en
revisor begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före
mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i §12.
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