Stadgar för Svensk Transplantationsförening
Antagna 29.4 1983. Reviderade 3.12 1987, 27.2 1990, 11.4 1997 och 20.4 2007.

§1

Svensk Transplantationsförening utgör en sammanslutning av läkare från olika
specialiteter med kliniskt och vetenskapligt intresse för transplantation av
främmande organ och vävnader.
Till medlem kan antagas legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan
medicinsk yrkesutövare. Företrädare för medicinen närstående verksamhet gives
möjlighet till associerat medlemskap.
Svensk Transplantationsförening är Svenska Läkaresällskapets sektion för
transplantation.

§2

Svensk Transplantationsförenings ändamål är att främja organtransplantationens
utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag
och diskussioner.
Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för transplantation ombesörjer Svensk
Transplantationsförening föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande
i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av
sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd
med denna (dessa) ske.

§3

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna.
Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga
medlemmar – och därtill behöriga – bör vara ledamöter av Sällskapet.
Medlem som önskar utträda ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren
ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift anses han utträtt ur
sektionen.
Ansökan om associerat medlemskap i föreningen skall göras till styrelsen och
avgöras av denna. Associerad medlem betalar samma avgift som medlem i
föreningen. Associerad medlem erhåller informationsmaterial och kallelse till
föreningens möten. Associerad medlem får deltaga i Svensk Transplantationsförenings årsmöte som observatör men har ej rösträtt.

§4

Till hedersledamot kan sektionens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk
eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för
transplantationsverksamhetens utveckling.
Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller
företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande
ledamot av föreningen.
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§5

Svensk Transplantationsförenings angelägenheter handhas av en vid årsmötet
vald styrelse bestående av minst ordförande, sekreterare och tre övriga
ledamöter.
Uppgifter om sektionens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas
Svenska Läkaresällskapet.

§6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom.
Styrelsen är beslutmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid sektionsmöte och
årsmöte protokoll föras.

§7

Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en
valberedning bestående av minst tre medlemmar.

§8

Svensk Transplantationsförenings räkenskapsår omfattar tiden 1.10 – 30.9.
Svensk Transplantationsförenings årsmöte äger rum under någon av månaderna
november eller december på dag som bestämmes av styrelsen Vid årsmöte
föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för
styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två
revisorer och en suppleant för dessa jämte för tid av två år representant(er) i
Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne
(dessa). Vid årsmötet väljes valberedning. Fullmäktige (suppleant) skall vara
ledamot av Svenska Läkaresällskapet.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i
förväg.
Extra möte skall hållas när sektionsstyrelsen eller minst tio medlemmar
skriftligen begär sådant för att avhandla uppgivet ärende.

§9

Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val
genom lottning.
Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika
röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet.

§10

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är sektionsmedlem, äger
tillträde till sektionens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men
ej i sektionens beslut.
Sektionsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna
delta i beslut om speciella frågor som avses i §2, andra stycket.

§11

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag
om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen.
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Förslag till stadgeändring skall åtföljas av styrelsens yttrande däröver tillställas
medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring fodras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande
medlemmarna är om beslutet ense.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt
detsamma.

Ändringar av stadgar antagna vid Svensk Transplantationsförenings årsmöte 2007, 070420.
Ändringar av stadgar godkända vid Svenska Läkaresällskapets nämndsammanträde 071030.
Rättelse av felskrivning §2 081127.
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