Stadgar för Svensk Barnkardiologisk Förening 2012
§1
Föreningen utgörs av en sammanslutning av svenska läkare med huvudsaklig
verksamhet och med intresse för barn- och ungdomskardiologi. Föreningen verkar i
nära samarbete med Svenska Barnläkarföreningen och Svensk Cardiologförening.
§2
Föreningen har till uppgift att främja utvecklingen av barn- och ungdomskardiologi
inom Sverige. Detta sker genom att anordna kurser, vetenskapliga sammanträden,
enskilt och i samarbete med andra specialistföreningar och Svenska Läkarsällskapet
samt att verka för vidareutbildning av barnläkare, invärtesmedicinare, kardiologer,
kliniska fysiologer och andra inom ämnesområdet barn- och ungdomskardiologi.
§3
Ansökan om inträde i föreningen inlämnas till sekreteraren. Styrelsen beslutar om
inval. För medlemskap bör svensk legitimerad läkare tillhöra Sveriges Läkarförbund.
Samma gäller den som utan att vara legitimerad läkare äger behörighet att i Sverige
utöva läkekonsten. Medlem bör också vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av en ordförande,
en vice ordförande, en sekreterare, en kassör samt minst en övrig ledamot.
Styrelsens sammansättning skall vara sådan att de tre stora barnkardiologiska centra
(Göteborg, Lund och Stockholm/Uppsala) skall vara företrädda samt två ledamöter
från det övriga landet. De två ledamöter som ej kommer från de större
barnkardiologiska centra skall representera både Lunds och Göteborgs
remittentområde. Styrelsens ledamöter skall tillhöra såväl Sveriges Läkarförbund
som Svenska Läkarsällskapet. Samtliga ledamöter väljes på två år och kan omväljas
till annan styrelsepost. Förslag till styrelse upprättas av en valberedning.
Valberedningen utses på ordinarie årsmöte.

§5
Ordföranden åligger det att leda föreningens och styrelsens sammanträden och i
samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor. Sekreteraren åligger det att
minst två veckor före varje sammanträde tillställa styrelsens ledamöter respektive
föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista, att föra protokoll och
medlemsförteckning, att ombesörja all förekommande korrespondens samt förvalta
föreningens arkiv. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen. Ordföranden är
dessutom skyldig att inom en vecka utlysa styrelsesammanträde om två
styrelseledamöter så påfordrar.

§6
Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Med lika
röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom
framställes. För bordläggning av ärenden vid föreningsmöte, erfordras att fem
medlemmar förenar sig i begäran därom. Fråga må bordläggas för andra gången
endast om majoriteten så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall
den avgöras. Vid val sker omröstningen öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal
avgör lotten.
§7
Föreningen har årsmöte, vilket hålles i samband med Barnläkarföreningens
Barndagar eller Kardiologiska Vårmötet. Årsmötet beslutar, på styrelsens förslag, var
kommande årsmöte skall avhållas. Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara
medlemmar tillhanda minst 14 dagar i förväg. Vid årsmötet skall föreningen utse
ordförande att leda förhandlingarna, utse två justeringsmän, granska styrelsens
berättelse, välja styrelse och utse valberedning.
§8
Föreningens årsavgift beslutas av årsmötet efter förslag från styrelsen. Årsavgiften
kan uppgå till noll kronor.
§9
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om
ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till
stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande därutöver tillställas medlemmar
samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras två tredjedels majoritet bland
de röstande.
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