STADGAR
för
SVENSKA SKULDER OCH ARMBÅGSSÄLLSKAPET
inom Svensk Ortopedisk Förening
1. ÄNDAMÅL
Sällskapet är en ideell förening och avser att utföra sitt arbete inom Svensk Ortopedisk
Förening såsom en delförening.
Syftet med sällskapet är att:
Främja och utveckla kunskapsutbyte i övre extremitetens sjukdomar, skador,
diagnostik och behandling med huvudsaklig inriktning mot skuldran och
armbågen.
Verka för samarbete mellan läkare med speciellt intresse inom övre
extremiteten.
Verka för fortlöpande utbildning, forskning och information.
Ställa den inom sällskapet befintliga kunskapen till Svensk Ortopedisk
Förenings medlemmars förfogande.
Vara ett forum för kontakter med internationella föreningar inom motsvarande
intresseområde. Bland annat genom att verka som del i SECEC/ESSSE.
Verka för att anordna två årliga möten varav ett i anslutning till SOF:s årsmöte
och ett som sällskapets eget separata utbildningsmöte.
2. FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens säte är i STOCKHOLM.
3. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
4. MEDLEMSKAP
Som medlem i sällskapet kan antagas läkare som har intresse för övre extremiteten med
speciell inriktning mot axel/armbågskirurgi. Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten
till Svensk Ortopedisk Förening. Medlem antages av styrelsen efter skriftlig anmälan ställd till
sällskapets sekreterare.
På förslag av styrelsen kan sällskapet vid ordinarie föreningsmöte välja en därtill förtjänt
person till hedersledamot.
Annan än läkare kan på skriftlig rekommendation antagas av styrelsen som adjungerad
medlem.
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Medlem som önskar utträde ur sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som
beviljar utträde vid utgången av löpande kalenderår.
Medlem erlägger årligen till föreningen fastställd medlemsavgift. Medlem som underlåtit att
betala avgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur sällskapet.
I medlemskapsfrågor där styrelsen inte kan fatta ett enhälligt beslut, eller där styrelsen så
finner lämpligt, lämnas till beslut på ordinarie föreningsmöte. För beslut i medlemskapsfrågor
krävs 2/3 majoritet av avgivna röster.
5. SÄLLSKAPETS ARBETE
Sällskapets löpande angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 5 personer.
Ordförande och styrelse utses vid årsmötet för en period om två år med möjlighet till omval.
För kontinuitet i styrelsearbetet löper mandatperioderna omlott så att cirka hälften av
mandaten löper ut för val vid vart år. Inom styrelsen väljs en vice ordförande, en sekreterare
samt en kassaförvaltare. Styrelsen äger rätt att i sig vid behov adjungera ytterligare personer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla
styrelsen om minst två ledamöter så begär.
Styrelsen ansvarar för beslut om sällskapets representation i andra föreningar och
sammanslutningar.
Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen.
Valberedningen består av två ledamöter och skall till ordinarie föreningsmöte i god tid
framlägga förslag till de val som skall förättas.
6. ÅRSMÖTE
Sällskapet sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) en gång årligen på tid som
styrelsen bestämmer. Detta årsmöte hålls om möjligt vid sällskapets eget separata
utbildningsmöte.
Styrelsen skall utsända kallelse till årsmöte senast en månad före mötet. Kallelse skall vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt vilka ärenden som skall
behandlas.Varje medlem äger rätt att till styrelsen insända förslag och motioner.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1.
Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2.
Val av två justeringsmän.
3.
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4.
Föredragning av verksamhetsberättelse för närmast föregående år.
5.
Redovisning för senast avslutade räkenskapsår och revisionsberättelse.
6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7.
Fastställande av medlemsavgift.
8.
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen (2 år).
9.
Val av revisorer (2 revisorer).
10.
Val till valberedning (2 ledamöter).
11.
Förslag från SSAS på svensk nationsdelegat i SECEC/ESSSE inför ny
mandatperiod (endast SECEC -medlemmar har rösträtt vid val).
12.
Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen
senast 2 månader före mötet.
13.
Övriga frågor.
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7. EXTRA FÖRENINGSMÖTE
Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt, eller när revisorerna eller minst
1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Mötet skall då hållas inom sex veckor. Kallelse till
extra föreningsmöte med föredragningslista skall utskickas senast en månad före mötet.
Endast ärenden som angivits i kallelsen får behandlas vid extra föreningsmöte.
8. OMRÖSTNING
Vid omröstning på sällskapets möten har varje närvarande medlem en röst.
Omröstning vid val sker öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom
lottning.
Andra frågor avgöres genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av mötesordföranden.
9. STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte. Ändringsförslag skall vara bifogat kallelse. För
ändring fordras 2/3 majoritet av de i årsmötet deltagande medlemmarna.
Beslutad ändring träder i kraft omgående om inte annat datum anges i beslutet.
10. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen kan endast upplösas sedan beslut härom fattats vid två på varandra följande
möten. För beslut erfordras 2/3 majoritet av de närvarande vid mötet.
Sällskapets eventuella kvarvarande tillgångar vid upplösning av föreningen tillfaller Svensk
Ortopedisk Förening att användas enligt sällskapets stadgade ändamål och syfte samt övrig
verksamhet inom sällskapets intresseområde. T. ex. till stöd för genomförande av möten,
utbildning, registerverksamhet eller annat riktat stöd t. ex. stipendier.
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Tilläggsinformation:
ORGANISATIONSNUMMER
Svenska Skulder och Armbågssällskapet är registrerat som Ideell Förening med
Organisationsnummer 802412-9747.
NATIONSDELEGAT TILL SECEC/ESSSE
De svenska medlemmarna i SECEC (och endast dessa) har rätt att utse och föreslå en
nationsdelegat. Denna delegat sitter i mandatperioder om 3 år och kan sitta i högst 2 perioder i
följd enligt SECECs stadga. SSAS har en naturlig koppling till och ett samarbete med SECEC
och har åtagit sig att administera detta val åt de svenska medlemmarna i SECEC i samband
med SSAS årsmöte. Såsom mandatperioderna nu löper sker val år 2006, 2009, 2012 osv.
Framtida förändringar kommer vid behov även att informeras om på sällskapets hemsida
www.ssas.se
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