Stadgar för Sårsjuksköterskor i Sverige, SSIS
§1

Föreningens syfte
Sårsjuksköterskor i Sverige är en ideell och allmännyttig förening för sjuksköterskor
med intresse för sår och sårläkning ur ett professionellt och omvårdnadsvetenskapligt
perspektiv. Föreningen är sektion inom Svensk sjuksköterskeförening, SSF.
Föreningens syfte är att
- arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt lagar och
förordningar för att höja kvalitén på vård och omvårdnad av personer med sår och
med risk att utveckla sår
- förebygga uppkomst av sår
- bidra till att resultat från forskning och utveckling inom vård och omvårdnad av
personer med sår eller med risk för att utveckla sår sprids och tillämpas i klinisk
verksamhet
- vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte mellan
intressegrupper från olika specialistområden inom sår och sårläkning, nationellt och
internationellt
- bevaka och främja forskning, utveckling och utbildning inom vård och omvårdnad
av personer med sår eller med risk för att utveckla sår
- stärka och tydliggöra sjuksköterskans roll i sårbehandling och omvårdnad av
personer med sår eller med risk för att utveckla sår

§2

Organisation
Föreningen utövar verksamheten genom
- årsmötet
- styrelsen
- hemsidan för Sårsjuksköterskor i Sverige

§3

Legitimerad sjuksköterska samt sjuksköterskestudenter med intresse för vård och
omvårdnad för personer med sår eller risk att utveckla sår har rätt att bli medlemmar
under hela utbildningstiden. Ansökan görs skriftligt till styrelsen. Medlemmar som är
sjuksköterskestudenter i ska kunna få stipendium från SSiS i form av anmälningsavgift
till en SSiS-konferens samt resa och boende i samband med konferensen.

§4

Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlem som vill utträda ur
föreningen skall meddela detta skriftligen. Medlem som underlåtit att betala medlemsavgiften utesluts ur föreningen.
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§5

Årsmöte och övriga möten
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte hålls senast april månads
utgång. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har gått ut minst 30 dagar före mötet.
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
- verksamhets- och revisionsberättelse
- ansvarsfrihet för styrelsen
- styrelsens förslag till årsmötet
- motioner
- medlemsavgiftens storlek
- val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
- val av revisor och revisorssuppleant
- val av valberedning
- stadgar
- behandling av övriga frågor
Övriga möten bestäms av styrelsen.

§6

Motioner
Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen
tillhanda senast en månad före årsmötet.
Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§7

Beslut
På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om
ansvarsfrihet för styrelsen och i valen av revisorer och valberedning får inte någon
medlem av styrelsen delta. Röstning sker öppet, men vid val slutet om någon så begär.
Utfaller röstetalet lika avgör mötesordföranden sakfrågan, men lotten valet.

§8

Styrelsen
Styrelsen består av ordföranden och minst 4 ledamöter. Valberedningen består av 2
personer. Till styrelsen kan väljas medlem i föreningen, men sjuksköterskor som arbetar
med försäljning av sårvårdsprodukter och läkemedel är ej valbara till
förtroendeuppdrag. Styrelsens mandatperiod är 2 år. Vartannat år väljs ordföranden och
ena halvan av styrelsen och vartannat år väljs vice ordföranden och andra halvan av
styrelsen.
Styrelsens medlemmar ska erhålla arvode, vilket utbetalas en gång per år efter årsmötet.

§9

Firmateckning
Styrelsen utser de personer som tecknar firman för Sårsjuksköterskor i Sverige. Firman
ska tecknas av två ledamöter i förening eller var för sig.

§ 10 Revision
På årsmötet väljs en revisor och en revisorsuppleant för en period av ett år. Revisorn
skall granska verksamheten, räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avge
revisorsrapport till årsmötet. Föreningens räkenskaper skall vara avslutade den 28
februari och senast den 15 mars överlämnas till revisorn. Revisorn återställer
räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 april.
§ 11 Stadgar
Stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.
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§ 12 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt
skall beslut fattas om hur tillgångar skall fördelas.

Bevittnas
Stockholm den 14 april 2014

Susanne Dufva
Ordförande i SSiS
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