Svensk Förening för Vårdhygien
Stadgar
Antagna vid årsmöte för Svensk Förening för Vårdhygien 2010-04-20

§1 Namn
Föreningens namn är Svensk Förening för Vårdhygien, SFVH (Swedish Association for
Infection Control, SAIC).
§2 Ändamål
Föreningen är en sammanslutning av personer med professionellt intresse av vårdhygieniska
frågor. Föreningens mål är att förebygga vårdrelaterade infektioner inom hälso-, sjuk- och
tandvård.
§3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer med yrkesmässigt intresse av i §2 nämnda
områden. Vid sin pensionering kan medlem som så önskar och som fortsatt har ett aktivt
intresse av i §2 nämnda områden kvarstå som medlem på samma villkor som
yrkesverksamma medlemmar.
Frågor om medlemskap avgörs av styrelsen.
Ansökan om medlemskap samt information om utträde ska meddelas styrelsen skriftligen.
Medlemskap upphör automatiskt om medlemsavgift inte inbetalats två månader efter
förfallodagen.
§4 Medlemsavgift
För täckande av föreningens löpande utgifter ska av medlemmarna uttas årsavgift, vars storlek
bestäms av årsmötet.
§5 Verksamhet
Föreningens ändamål uppnås genom att föreningen inom sitt intresseområde:
- Genomför utbildnings- och studiedagar
- Utgör ett forum för kunskapsutbyte
- Driver kvalitets-, material- och metodutvecklingsfrågor
- Driver utbildningsfrågor
- Samverkar med motsvarande nordiska och internationella organisationer
- Samverkar med svenska och internationella myndigheter och organisationer
- Stimulerar till forskning, utveckling och fortbildning
- Främjar förmedling och tillämpning av evidensbaserad kunskap
Föreningen ska ha en verksamhetsplan, samt årligen skriva en verksamhetsberättelse.
Ordförande och kassör tecknar firma var för sig.
Föreningens verksamhetsår följer kalenderår med bokslut 31/12.

Information/meddelanden till medlemmarna sker fortlöpande via föreningens hemsida,
www.sfvh.se
§6 Sektioner
Medlemmar med gemensamma specialintressen kan bilda sektioner. Bildande av sektion ska
godkännas av årsmötet. Sektion bör ha en styrelse bestående av minst tre ledamöter.
Sektionens stadgar ska godkännas av föreningens styrelse. Sektionen är ekonomiskt fristående
från föreningen.
§7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas en gång årligen. Kallelse till årsmötet med erfoderliga
handlingar sker via föreningens hemsida, www.sfvh.se minst sex veckor före årsmötet.
På årsmötet behandlas följande ärenden:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Frågor om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av två justeringsmän och rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Verksamhetsberättelse
6. Resultat och balansrapport
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag från styrelsen
10. Motioner från medlemmarna
11. Verksamhetsplan samt budget
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse enligt valordningen i §9
14. Val av revisor enligt valordningen i §10
15. Val av valberedning enligt §11
Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna.
Beslut om stadgeändring liksom upplösande av föreningen ska fattas av medlemmarna vid
årsmöte. Beslut om stadgeändring liksom upplösning av föreningen fordrar dock bifall av
minst 2/3 av de närvarande medlemmarna.
Omröstning sker öppet, om ingen medlem begär sluten votering. Omröstning i fråga om
upplösning av föreningen skall ske slutet.
Extra årsmöte kan sammankallas när styrelsen anser att det krävs, begäran kommer från en
revisor eller när minst 1/5 av medlemmarna så begär. Årsmötet ska hållas inom en månad från
det att begäran inkommit och ska enbart behandla de ärenden som föranlett det extra årsmötet
och som finns med i kallelsen. Kallelse ska utgå minst en vecka i förväg.
§8 Motioner
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§9 Styrelse
Mellan årsmöten handhas föreningens verksamhet av en styrelse som utgörs av ordförande,
sekreterare, kassör samt sex övriga ledamöter. Styrelsens sammansättning skall spegla den
bredd av yrkeskategorier som finns bland medlemmarna. Mandatperioden för styrelseledamot
är två år. Vid årsmöte under jämnt år väljs ordförande, kassör samt tre övriga ledamöter, udda
år sekreterare och tre övriga ledamöter. Styrelseledamot får inneha samma post högst tre på
varandra följande mandatperioder. Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter deltar i
sammanträdet. Omröstningen är öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.
§10 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper utses bland medlemmarna en revisor samt en
revisorssuppleant. Mandattiden är två år. Vid udda årtal väljs revisor och vid jämnt årtal väljs
revisorssuppleant. Revisorn ska vid årsmötet avge en revisionsberättelse.
§11 Valberedning
Val av styrelse och revisorer förbereds av en valberedning bestående av sju medlemmar,
varav en utses till sammankallande. Valberedningens sammansättning ska spegla den bredd
av yrkeskategorier som finns bland medlemmarna. Mandatperioden är två år. Vid jämnt årtal
väljs fyra av valberedningens medlemmar, vid udda årtal tre av valberedningens medlemmar.
§12 Upplösande av föreningen
Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överföras till annan organisation eller andra
organisationer, verksamma inom föreningens intresseområden, enligt beslut av medlemmarna
vid mötet. Medlemmarna kan i samband därmed också besluta att föreningens tillgångar ska
avsättas för specifika ändamål, till exempel stipendier.

