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STADGAR FÖR
SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING
Antagna vid årsmötet den 26 november 1997,
reviderade vid årsmötena den 30 november 2000 och den 29 november 2001.
Stadfästa av Svenska Läkaresällskapet den 4 mars 2002.
Stadfästa av Sveriges läkarförbund den 5 april 2002.
Gällande från och med den 5 april 2002.
Ändring av attesträtt den 1-2 december 2011, se §15.
Ändring av räkenskapsåret den 11-12 oktober 2012, se §14.
Ändring av Styrelsens sammansättning den 22 mars 2013, se §10.
Ändringar beslutades vid årsmötet 18 mars 2015, §1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18
Ändringar beslutades vid årsmötet 22 mars 2018 §1, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18

Uppgift och organisation
§1
Svensk Onkologisk Förening är en sammanslutning av personer, vilkas arbete till
väsentlig del inriktar sig mot onkologisk sjukvård och/eller forskning.
Till ordinarie medlem kan antas läkare som innehar specialistkompetens i onkologi,
gynekologisk onkologi eller under utbildning till någon av dessa.
Till associerad medlem kan antagas annan medicinsk yrkesutövare inom onkologisk
verksamhet samt företrädare för onkologin närstående områden. Associerad medlem
erlägger årsavgift, erhåller föreningens tidskrifter och äger tillträde till samtliga av
föreningen anordnade aktiviteter utom årsmötet. Associerad medlem har ej rösträtt i
föreningen och är ej valbar som ledamot i styrelse eller utskott.
Svensk Onkologisk Förening är Svenska Läkaresällskapets sektion för onkologi och
Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för onkologi och gynekologisk onkologi.
§2
Föreningens ändamål är att inom området onkologi främja den vetenskapliga
utvecklingen, en ändamålsenlig hälso- och sjukvård, arbeta för en god utbildning samt
tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.
Som sektion inom Svenska Läkaresällskapets kan föreningen anordna symposier,
föredrag.
och utställningar vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för
sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden i eller handlägger ärenden
som sällskapet hänskjuter till föreningen.
Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller
handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Medlemskap
§3
Ansökan om ordinarie medlemskap/associerat medlemskap skall inges skriftligen till
styrelsen och avgöres av denna. Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till
styrelsen.
Ordinarie medlem/associerad medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift som
bestäms vid föreningsmöte. Ordinarie medlem/associerad medlem som trots påminnelse
inte erlagt medlemsavgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.
Föreningsmöte kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem i föreningen kalla svensk
eller utländsk person som gjort insatser av utomordentlig betydelse för onkologins
utveckling. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.
§4
Ordinarie medlem som är behörig därtill bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet

och medlem i Sveriges läkarförbud. För att deltaga i beslut som föreningen fattar i
egenskap av sektion i Svenska Läkaresällskapet eller specialitetsförening i Sveriges
läkarförbund, skall ordinarie medlem vara ansluten till respektive organisation. Ordinarie
medlem äger rösträtt i föreningsangelägenheter.

Föreningsmöten
§5
Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna vid föreningsmöten, styrelsen,
revisorerna och valberedningen
Föreningsmöten är årsmöten och extra föreningsmöten. Årsmöte hålles en gång årligen
på dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen så finner
lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen kallar
medlemmarna till föreningsmöte senast två veckor före mötet. Kallelsen skall vara
skriftlig och/eller publicerad i medlemstidningen och innehålla uppgift om tid och plats för
mötet och om vilka ärenden som skall
behandlas.
§6
Vid föreningsmöte äger varje ordinarie medlem en röst. Rösträtt får inte överlåtas eller
utövas med stöd av fullmakt. Omröstning är öppen utom i personval där flera kandidater
finns; omröstningen sker då med slutna sedlar. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst utom i sluten
omröstning, då lotten avgör.
Bordläggning av ett ärende skall ske om minst tio medlemmar begär detta. Då ett
ärende varit bordlagt kan det dock bordläggas på nytt endast om föreningsmötet
beslutar så.
Föreningsmötets protokoll justeras av mötesordföranden och två vid mötet utsedda
protokolljusterare.
§7
Vid årsmöten skall följande ärenden behandlas:
- Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden efter föregående årsmöte.
- Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret
och revisorernas granskningsberättelse.
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande året.
- Val av styrelseledamöter då så följer av § 10.
- Vid behov val för två år av ledamot och suppleant till fullmäktige i Svenska
Läkaresällskapet.
- Val av representant i specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges
läkarförbund.
- Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 16.
- Val av valberedning då så följer av § 17.
- Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som av medlem skriftligen anmälts
till styrelsen senast en månad före mötet.
§8
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.
§9
Ärenden som föreningen skall föra upp på fullmäktiges föredragningslista i Svenska
Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund bör behandlas vid föreningsmöte.

Styrelsen
§ 10
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig

sekreterare, skattmästare, tidskriftsansvarig och ytterligare minst tre ledamöter.
Ordförande och vice ordförande väljs för en period av två år vid ordinarie
årsmöte. I normalfallet övertar vice ordföranden ordförandeposten. Vid följande årsmöte
väljs skattmästare och vetenskaplig sekreterare för en period avtvå år. Omval för dessa
positioner kan ske högst en gång, således en total tid om fyra år.
Facklig sekreterare med ansvar för nationella och internationella frågor och en
utbildningsansvarig ledamot väljs för två år.
Styrelsen ska innehålla specialistläkare och ST- läkare från länssjukhus och
universitetssjukhus.
Styrelsens sammansättning bör representera hela landet. Vid fyllnadsval under
pågående mandat väljs styrelseledamoten fram till nästa årsmöte. Återval till styrelsen av
tidigare ordförande och vice ordförande kan ske tidigast tre år efter avgången från den
tidigare styrelseperioden.
För övriga styrelseposter stadgas ingen tidsbegränsning. Uppgifter om föreningens
funktionärer skall efter förrättade val tillställas Svenska Läkarsällskapet. Styrelsen kan till
sig adjungera ledamöter när behov finns.
§ 11
Styrelsen ansvarar mellan föreningsmötena för föreningens angelägenheter och har
utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar att,
- Bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av
mötena fattade beslut.
- Besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande vid föreningsmöte.
- Hålla Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund underrättade om
inträden och utträden av medlemmar och om vilka förtroendemän som utsetts.
- Delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
beslutade ändringar i dessa stadgar.
§ 12
Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, leder föreningsmötena och
styrelsens arbete.
Den vetenskaplige sekreteraren är föreningsmötets och styrelsens sekreterare och
tillställer medlemmarna kallelser, upprättar föredragningslistor samt för protokoll.
Skattmästaren svarar för medlemsförteckningen och handhar föreningens ekonomi i
enlighet med § 15.
§ 13
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två styrelseledamöter begär det. Styrelsen är
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen
sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens
protokoll justeras av ordföranden.
Styrelsen kan fatta beslut per capsulam om ingen ledamot har avvikande uppfattning.

Ekonomi
§ 14
Räkenskapsåret ska vara kalenderår. Årsmötet ska äga rum på Onkologidagarna.
§ 15
Skattmästaren för räkenskaperna och ombesörjer utbetalningar i enlighet med
föreningsmötets och styrelsens beslut. Skattmästaren och ordföranden äger var för sig
rätt teckna föreningens firma avseende föreningen tillhöriga bank- och postgirokonton,
in- och utbetalningar samt övriga värdehandlingar.
Vid förfall för skattmästaren kan styrelsen uppdra åt annan styrelseledamot att svara för
räkenskaperna och teckna föreningens konton.

Ordförande och skattmästare har var för sig attesträtt för summor upp till 50 000 kronor.
Var för sig har de även attesträtt gentemot bankmyndigheter och liknande. Kansliet samt
redaktören för medlemstidningen har attesträtt för utbetalningar av summor under 10 000
kr. För belopp över 50 000 krävs attest av två firmatecknare i förening.

Revision
§ 16
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska på årsmötet
utses två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie möte
hållits. Minst en av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserad.
Revisionsberättelsen ska innehålla bestämt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks
eller avstyrks.
Revisorerna och två suppleanter för dem väljs vid årsmötet för en tid av två år.

Valberedning
§ 17
Förslag till val som skall förrättas vid årsmöte, upprättas av en valberedning bestående
av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs vid årsmötet för en tid av tre år och
årsmötet utser ordförande. Vid varje årsmöte väljs en ledamot så att mandattiderna
överlappar.

Stadgeändring
§ 18
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid föreningsmöte. Skriftligt förslag om
ändring insändes minst två månader före föreningsmötet till styrelsen. Förslag om
stadgeändring skall åtföljd av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna
samtidigt med kallelsen till föreningsmötet.
För att beslut om stadgeändring skall gälla fordras att minst två tredjedelar av de
röstande biträtt detsamma eller att det fattats med enkel majoritet vid två på varandra
följande årsmöten.

Upplösning
§ 19
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid föreningsmöte och bekräftas vid ett
ytterligare föreningsmöte, vilket särskilt sammankallats för detta ändamål. Vid båda
tillfällena skall beslutet biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna.
Vid det senare mötet skall, i händelse av föreningens upplösning, beslutas om
användningen av föreningens tillgångar.

