
 

 

 

STADGAR FRS 
Stadgar: Tagna vid årsmötet 2016-04-07 

 

§ 1. Ändamål 

Specialistföreningen FRS har att 

- Bevaka och främja medlemmarnas gemensamma intressen. 

- Medverka till hälso – och sjukvårdens framåtskridande 

- Främja forskning, utveckling och utbildning inom medlemmarnas funktionsområde. 

- Främja samarbete inom specialitet nationellt och internationellt. 

 

§ 2. Verksamhetsområde 

FRS verksamhetsområde omfattas av reumatologisk vård och omvårdnad. 

 

§ 3. Organisation 

FRS utövar sin organisation genom 

- Årsmötet 

- Styrelsen 

- Studiedagar 

- Hemsida och E-post 

- Sektion i SSF 

 

§ 4. Medlemskap 

 

Mom.1 Legitimerade Sjuksköterskor som är verksamma eller intresserade av reumatologisk 

vård och omvårdnad kan bli medlemmar i föreningen. 

Mom.2 Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten. Alla 

medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. 

 

Medlemmar kan tillhöra mer än en specialistförening. 

 

§ 5. Medlemsavgift 

 

Medlemsavgiften fastställs av FRS årsmöte. Medlemskapet är giltigt under det kalenderår 

avgiften erlagts. Avgiften skall vara betald före årsmötet. 

Pensionärer betalar 50 % av medlemsavgiften och är därmed fullvärdig medlem. 

 

 

§6. Årsmöte 

Mom.1- FRS beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast 30 april.  

Mom.2-Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse och dagordning därtill har utgått minst 60  

             dagar före mötet. 

Mom.3- Årsmötet behandlar och beslutar följande frågor. 

 

 

 



1. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar. 

     1. Ordförande 

     2. Sekreterare 

     3. Justerare (2 stycken) tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet. 

2. Faställande av dagordningen 

3. Fastställande av röstlängd. 

4. Årsmötets behöriga utlysande. 

5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. 

6. Revisionsberättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

8. Verksamhetsplan och budget. 

    1. Medlemsavgiftens storlek. 

9. Motioner 

10. Val 

       1. Ordförande 

       2. Ledamöter 

       3. Revisorer 

       4. Valberedning 

11. Stadgar 

12. Övriga frågor. 

 

Mom. 4.-Motioner 

FRS medlemmar har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motionerna skall vara styrelsen 

tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för 

årsmötet. 

 

Mom. 5 -Beslut 

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. 

I beslut om ansvarfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon 

medlem i styrelsen delta. 

Röstning sker öppet. Vid personval är omröstningen sluten, om någon så begär. 

Vid lika röstetal, avgör mötesordförande sakfrågan. Vid lika röstetal i personval avgör lotten 

valet. 

 

Mom. 6- Extra årsmöte kan utlysas genom. 

-Att styrelsen så beslutar eller 

-Att mer än en fjärdedel av medlemmarna önskar så. 

-Att revisorer så begär 

 

Kallelse till extra årsmöte skall utgå minst 30 dagar innan mötet. 

 

Mom.7 – Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet (2/3 av närvarande 

medlemmar). Förslag på stadgeändring ska vara medlemmarna tillhanda senast i samband 

med årsmötets kallelse.  

 

 

 

 

 



§7 Styrelsen 

Mom.1 Samansättning och mandattid 

Styrelsen består förutom ordförande av åtta ordinarie ledamöter. Styrelsens mandattid är två 

år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och halva styrelsen 

det andra. 

Mom.2 Intern arbetsfördelning. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen skall sammanträda minst 

två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar blivit kallade och minst 

hälften av styrelsens ledarmöter är närvarande. 

 

Mom.3 Styrelsens uppgifter. 

Det åligger styrelsen att 

1. verka i enlighet med FRS syfte. 

2. Förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten. 

3. svara för FRS ekonomi. 

4. hålla kontakten med representanter i SveReFo. 

5. följa samarbetsavtal med SSF. SSF driver övergripande frågor. FRS ska i samarbete 

fördjupa kunskapsområdet och påverka i samhället 

 

 

§ 8 Firmatecknare 

Styrelsen utser de personer som skall teckna firma för FRS. 

 

§9. Revision 

Mom 1. Intern arbetsfördelning. 

På årsmötet väljs två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid 

förfall av ordinarie revisor i den ordningen årsmötet beslutar. Revisorerna kan anlita 

auktoriserad revisor vid behov. 

 

Mom 2- Uppgifter 

Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska verksamheten jämte 

räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fatta beslut som inte strider 

mot FRS stadgar eller mot årsmötets beslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed. 

 

Mom 3- Räkenskapsår. 

FRS räkenskaper skall avslutas den 31 december och skall senast 15 februari överlämnas till 

revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast 15 

mars. 

 

Mom 4. 

Revisorerna har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid FRS årsmöte. 

 

§10 Upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på 

varandra följande årsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten 

måste minst 2 månader förflyta. 

 

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet. 

 

 



 

 


