Stadgar
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
Antagna av årsmötet den 7 april 2016

§ 1. Ändamål
Föreningens namn är Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD). SFSD är en ideell
förening vars syfte är att samla och organisera Sjuksköterskor som i sin yrkesutövning arbetar med
och har specialintresse för diabetes.
SFSD:s uppgift är:
 att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom diabetesvården
 att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska- och omvårdnadsvetenskapliga
forskningen inom diabetesvården
 att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
 att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende diabetesvården i Sverige
 att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt, som har betydelse
för diabetesvårdens utveckling

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen erhålls av leg. sjuksköterska som har specialistutbildning, med vilket menas
15hp eller motsvarande inom ämnesområdet diabetes. Medlemskap kan beviljas för leg. sjuksköterska
som i sin yrkesutövning har anknytning till diabetesvården.
Ansökan om medlemskap görs på fastställd blankett och skickas till styrelsen. Medlemskap beviljas av
styrelsen.
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet gällande nästkommande verksamhetsår.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som ej betalt årets medlemsavgift i januari månad stryks som medlem sista maj innevarande
år efter att påminnelse gått ut.

§ 3 Organisation
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Verksamhetsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Styrelsen ansvarar för föreningens ledning i överensstämmelser med stadgar och av årsmötet fattade
beslut.
Föreningen är ansluten som sektion i Svensk sjuksköterskeförening.

§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas på tid och plats som beslutas av föreningens styrelse, dock senast före
maj månads utgång.
Till årsmötet kallas alla medlemmar
Utlysande av årsmötet minst 60 dagar före mötet.
Alla medlemmar har motionsrätt.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda sex veckor innan årsmötet.
Dagordning, valberedningens förslag, motioner och styrelsens förslag skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Extra årsmöte kan avhållas om styrelsen så beslutar och skall avhållas inom tre månader om minst en
fjärdedel av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast en vecka före årsmötet
med angivande av de ärenden som skall behandlas.
Rösträtt vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar som erlagt årsavgift.
Styrelsens ledamöter har ej rösträtt i frågor vid beslut om ansvarsfrihet samt vid val av valberedning
och revisorer.
Frågor avgörs med enkel majoritet utom vid stadgeändring och föreningens upplösning då det fodras
2/3 dels majoritet.
Omröstning sker öppet utom vid val då slutna valsedlar används om någon röstberättigad så begär.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av årsmötessekreterare.
4. Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
5. Styrelsens redovisning av verksamhetsåret.
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet.
8. Medlemsavgift till föreningen nästkommande verksamhetsår.
9. Motioner.
10. Styrelsens förslag till årsmötet.
11. Val av föreningsordförande.
12. Val av styrelse.
13. Val av revisorer.
14. Val av valberedning.

§ 5 Revision
För granskning av styrelsen och föreningens verksamhet och räkenskaper skall årsmötet välja två
revisorer samt två ersättare för två år.
Revisorerna och ersättarna väljs växelvis varje år.
Revisorerna skall få underlag för sitt arbete senast sju veckor före årsmötet.
Revisionsberättelse skall finnas tillgänglig senast två veckor innan årsmötet.

§ 6 Valberedning
För att bereda de val som skall företas vid årsmöte skall årsmötet inför nästa ordinarie årsmöte välja en
valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningens förslag beträffande de val som skall förrättas vid årsmötet skall finnas tillgänglig två
veckor före årsmötet.
Valbar är endast den som betalt medlemsavgift.

§ 7 Föreningens styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt stadgar, årsmötets beslut och förvaltar
föreningens tillgångar
Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter.
Ordförande väljs särskilt vid årsmötet för två år. Om ordförande avgår i samband med årsmöte under
pågående mandatperiod väljs ny ordförande med mandatperiod två år.
Mandattiden för ordförande och ledamöter är två år.
Styrelsen skall hålla minst tre protokollförda sammanträden per år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträds av tjänstgörande ordförande, utom vid val då lotten avgör.
Medlem med styrelseuppdrag inom SFSD som under mandatperioden övergår till anställning inom
industrin ska omgående avsluta sina förtroendeuppdrag i SFSD.

Styrelsen äger inom och utom sig utse de arbetsgrupper som anses behövliga.
Styrelsen äger rätt att besluta om ersättningar för uppdrag.

§ 8 Stadgar och tolkning
För ändring av föreningens stadgar fordras 2/3-dels majoritet vid ordinarie årsmöte.

§ 9 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade vid två på
varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav ett ordinarie.
I händelse av upplösning skall befintliga tillgångar tillfalla annan ideell organisation med samma
inriktning.

