Stadgar
Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO)
Swedish Society for Gynaecologic Oncology

§ 1 Ändamål
1.1

Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), är en intresseförening för
personer som har sin huvudsakliga verksamhet inom gynekologisk cancersjukvård.

1.2

Föreningens ändamål är att främja utvecklingen inom gynekologisk onkologi genom
att:
• verka för utbildning och undervisning i gynekologisk onkologi.
• uppmuntra och främja forskning och utveckling inom området.
• sprida kunskap och information i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet inom gynekologisk onkologi.
• befrämja gott nationellt, nordiskt och internationellt samarbete inom området.

§ 2 Medlemskap
2.1

Till medlem kan antas läkare vars huvudsakliga verksamhet är inom gynekologisk
cancersjukvård.

2.2

Ansökan om medlemskap skall inges skriftligen till styrelsen. Upptag i föreningen
beslutas av årsmötet. Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till
styrelsen.

2.3

Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift vilken bestäms av årsmötet. Medlem
som trots påminnelse inte erlagt medlemsavgift under två år anses ha utträtt ur
föreningen. Medlemskap kan också upphöra om styrelsen bedömer att medlem har
skadat föreningens intresse. Om medlem blivit utesluten kan vederbörande ånyo
ansöka om medlemskap hos styrelsen enligt 2.2.

2.4

Årsmötet kan på förslag från styrelsen till hedersmedlem i föreningen kalla svensk
eller utländsk person som gjort insatser av utomordentlig betydelse för den
gynekologiska onkologins utveckling. Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

§ 3 Årsmöte
3.1

Föreningens översta myndighet är årsmötet. Det skall avhållas ordinarie årsmöte en
gång per år. Skriftlig kallelse till årsmötet skall ske senast två veckor före mötet och
innehålla uppgift om tid och plats samt om vilka ärenden som skall behandlas. Med
denna kallelse skall även valberedningens förslag på nya funktionärer bifogas.

3.2

Förslag till behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast åtta veckor
före mötet.

3.3

På årsmötet avgörs alla angelägenheter genom majoritetsröstning. Vid årsmötet äger
varje medlem en röst. Rösträtt får inte överlåtas eller utövas med stöd av fullmakt.
Omröstning är öppen utom i personval, där den sker med slutna sedlar när medlem
så begär. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten
avgör.

3.4

Protokoll från årsmötet justeras av ordföranden samt av två vid mötet utsedda
protokolljusterare.

3.5

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
• Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden efter föregående möte.
• Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen under räkenskapsåret
samt revisorns granskningsberättelse.
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
• Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande året.
• Val av ordförande och övriga styrelseledamöter vid mandatperiodens utgång.
• Val av revisor och revisorssuppleant vid mandatperiodens utgång.
• Val av valberedning vid mandatperiodens utgång.
• Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som av medlem skriftligen anmälts
till styrelsen enligt § 3.2.

3.6

Vid behov kan extra årsmöte inkallas på begäran av styrelsen. Kallelse sker enligt §
3.1 och § 3.2.

§ 4 Styrelse
4.1

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, skattmästare och ytterligare tre ledamöter. Ledamot av
styrelsen skall vara medlem i föreningen. Styrelsens sammansättning bör ha god
geografisk representation.

4.2

Ledamot av styrelsen väljs för en period av två år. Undantag görs vid föreningens
första ordinarie årsmöte då ordförande, sekreterare och skattmästare väljs för tre år
medan övriga styrelseledamöter väljs för två år. Omval av styrelseledamot för
ytterligare två år kan ske en gång i direkt följd. Tidigare styrelseledamot kan
återväljas till styrelsen efter minst en mandatperiods uppehåll.

4.3

Styrelsen ansvarar mellan årsmötena för föreningens angelägenheter och har, utöver
vad som i övrigt följer av dessa stadgar, att:
• bereda ärende som skall behandlas vid årsmöte samt verkställa av årsmötet
fattade beslut.
• besluta i ärende som inte kräver ställningstagande vid årsmöte.

4.4

Styrelsens ordförande, tillika föreningens ordförande, leder årsmötet och styrelsens
arbete. Vice ordförande träder in vid ordförandes frånvaro. Sekreteraren är årsmötets
och styrelsens sekreterare och tillställer medlemmarna kallelser, upprättar

föredragningslistor samt för protokoll. Skattmästaren svarar för
medlemsförteckningen och handhar föreningens ekonomi.
4.5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när
minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av
ordförande.

4.6

Årsmötet utser föreningens ordförande. Styrelsen konstituerar sig själv med vice
ordförande, sekreterare och skattmästare undantaget vid föreningens första ordinarie
årsmöte enligt § 4.2. Styrelsen fastlägger själv sin dagordning.

§ 5 Valberedning
5.1

Valberedningen består av tre ledamöter, som alla skall vara medlemmar i
föreningen. Styrelseledamot kan inte ingå i valberedningen. Valberedningens
ledamöter väljs av årsmötet för en tid av tre år. Årsmötet utser valberedningens
ordförande.

5.2

Valberedningen skall skriftligen från alla medlemmar begära förslag på
styrelseledamöter och kontakta föreslagna kandidater för att efterhöra intresse.
Valberedningen skall inför årsmötet upprätta förslag till val av styrelseledamöter
enligt § 4 samt tillställa styrelsen lista på valbara kandidater senast fyra veckor före
årsmötet.

§ 6 Ekonomi, revision
6.1

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

6.2

Föreningens verksamhet finansieras av medlemsavgifter och tillskott i den mån detta
kan erhållas.

6.3

Skattmästaren för räkenskaperna och ombesörjer utbetalningar i enlighet med
årsmötets och styrelsens beslut. Firmatecknare är ordförande och skattmästare var
för sig.

6.4

Styrelsens förvaltning av ekonomin granskas av en revisor, som till årsmötet avger
berättelse och lämnar rekommendation i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.5

Revisor och revisorssuppleant väljs vid årsmötet för en tid av två år.

§ 7 Stadgeändring
7.1

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring
tillställes styrelsen minst åtta veckor före årsmötet. Förslag om stadgeändring skall
tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.

7.2

För att beslut om stadgeändring skall gälla fordras att minst två tredjedelar av de
röstande biträder detsamma eller att beslutet fattas med enkel majoritet vid två på
varandra följande årsmöten.

§ 8 Upplösning
8.1

Beslut om upplösning av föreningen fattas vid ordinarie eller extra inkallat årsmöte.
Beslutet skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna. I
händelse av föreningens upplösning skall eventuella kvarvarande tillgångar
disponeras i enlighet med § 1.2.

Antagna vid årsmöte 2005-01-21
Reviderade vid årsmöte 2006-01-20
Reviderade vid årsmöte 2010-01-22

