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STADGAR
FORUM FÖR HEALTH POLICY
ORGANISATIONSFORM OCH FIRMA

1.

FORUM FÖR HEALTH POLICY (nedan kallad föreningen) är en ideell förening.
INTRÄDE

2.

Föreningen består av företag, myndigheter och organisationer aktiva inom hälso- och
sjukvårdsområdet samt social verksamhet. För att ett företag eller en organisation skall
kunna vinna medlemskap i föreningen krävs att organisationen är aktiv inom hälso- och
sjukvårdsområdet, social omsorg eller lifescience samt bedöms kunna bidra till att uppnå
föreningens ändamål.
För inträde som medlem i föreningen krävs skriftlig ansökan. För bifall till inträdesansökan
erfordras att minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter enar sig därom.
3.

ÄNDAMÅL

Föreningen har till ändamål att stimulera vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog
inom Health Policy. Därigenom kommer föreningen medverka till att definiera och utveckla
kunskapsområdet Health Policy i Sverige. Föreningen ska vidare stärka interaktionen mellan
beslutsfattare och forskare inom området Health Policy samt stimulera utveckling och
innovation inom hälsa, vård och omsorg.
I syfte att förverkliga detta ändamål skall föreningen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprätta och driva ett nätverk för medlemmarna vilket har till ändamål att utveckla
vetenskapligt baserad kunskapsbildning inom Health Policy.
Stimulera ett nätverk för såväl nationella som internationella forskare som är aktiva
inom området Health Policy.
Ta initiativ till och utveckla nya arenor för kunskapsbildning och dialog inom Health
Policy.
Genomföra workshops för beslutsfattare och forskare.
Genomföra fördjupningsprojekt inom områden som har identifierats av
medlemsnätverket.
Genomföra forskningsstudier inom nyckelområden som har identifierats i
medlemsnätverket och i samband med workshops.
Genomföra fördjupningsprojekt eller forskningsprojekt enligt uppdrag från andra
uppdragsgivare än medlemsnätverket.
Tillhandahålla en webbplats inom området Health Policy.
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4.

VERKSAMHET

Föreningen skall bedriva sin verksamhet med de medel som av grundarna tillskjutits vid
föreningens bildande och med de ytterligare medel som erhålls genom medlemsavgifter,
tillskott, bidrag eller på annat sätt.
5.

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.
6.

UTTRÄDE

Medlem får träda ur föreningen efter skriftlig begäran ställd till styrelsen.
Om begäran kommer styrelsen tillhanda senast den 30 september sker utträde med verkan
den 31 december samma år.
7.

UTESLUTNING

Medlem får uteslutas ur föreningen:
1. om medlemmen grovt eller vid upprepade tillfällen brutit mot föreningens stadgar
eller beslut eller på annat vis motverkat föreningens ändamål, eller
2. om styrelsen bedömer att medlemmens fortsatta medlemskap riskerar att medföra
skada för föreningen och, med hänvisning därtill, föreslår att medlemmen skall
uteslutas.
Förslag på att medlem skall uteslutas ur föreningen kan väckas av styrelsen eller av två
medlemmar i förening genom skriftlig begäran till föreningsstämma.
För bifall till förslag på att medlem skall uteslutas ur föreningen krävs att på
föreningsstämma minst två tredjedelar av på stämman närvarande medlemmar enar sig
därom. Förslag på att medlem skall uteslutas får inte föreläggas stämman innan den medlem,
vars uteslutande föreslås, har beretts skälig tid att yttra sig över förslaget.
Beslut om uteslutning av medlem ur förening har omedelbar verkan, om föreningsstämman
inte beslutar att uteslutning skall ha verkan vid senare datum.
8.

EKONOMISKA VERKNINGAR AV UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen har inte rätt till andel i föreningens
tillgångar.
9.

VAL AV STYRELSE

Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Antalet ledamöter beslutas
årligen på ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamöterna bör utses på ett sådant sätt att de
representerar en balanserad fördelning i förhållande till föreningens medlemmar.
Styrelseposterna bör dessutom cirkulera mellan föreningens medlemmar.
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Föreningens styrelse skall väljas årligen på den ordinarie föreningsstämman för tiden intill
dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. På ordinarie föreningsstämma väljs bland de av
stämman utsedda ledamöterna styrelsens ordförande och vice ordförande.
10.

STYRELSENS ÅLIGGANDEN

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. Styrelsen beslutar om föreningens verksamhetsplan och budget.
Beslut gällande verksamhetens innehåll (studier, workshops, konferenser, mm) ska ske i
samråd med medlemsnätverket.
Styrelsen beslutar om inrättande av arbetsgrupper och/eller permanenta kommittéer samt
fastställer arbetsinstruktioner för dessa. Arbetsinstruktioner behöver dock endast fastställas
om styrelsen bedömer att sådana är nödvändiga.
För beredning av val till ny styrelse utses på ordinarie föreningsstämma en valberedning.
Denna skall bestå av tre ledamöter, varav två utses av stämman och en av styrelsen. Den av
styrelsen utsedda ledamoten skall tillika vara ordförande i valberedningen.
11.

STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsens ordförande skall tillse att styrelsen håller minst fyra ordinarie sammanträden per
år. Extra sammanträde skall hållas då ordföranden eller minst tre av ledamöterna så begär.
Kallelse till styrelsesammanträden skall utsändas om möjligt minst en vecka innan
sammanträdet hålls och innehålla uppgift om de ärenden som skall upptas till behandling.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen fattar beslut
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ordföranden kan för information eller diskussion i viss fråga kalla utomstående till
styrelsens sammanträden.
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden.
12.

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de ledamöter som styrelsen utser.
Sådana av styrelsen utsedda ledamöter tecknar firma var för sig.
13.

RÄKENSKAPSÅR OCH ÅRSREDOVISNING

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.
För varje räkenskapsår skall styrelsen före april månads utgång avge årsredovisning, vilken
skall innehålla resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
14.

REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen på
ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess att nästa ordinarie föreningsstämma hållits
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utses en auktoriserad revisor med en suppleant för denne. Revisorn skall för varje
räkenskapsår avge revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelseledamöter tillstyrks eller
avstyrks.
15.

AVGIFTER

Medlem är skyldig att till föreningen betala årsavgift, vars storlek skall bestämmas av
ordinarie föreningsstämma.
Årsavgiften skall erläggas senast den sista februari det år som årsavgiften avser.
16.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen i Stockholm under juni månad.
På den ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Mötets öppnande, vilket ombesörjs av styrelsens ordförande eller, om denne inte är
närvarande, av styrelsens vice ordförande eller, om inte heller denne är närvarande,
av den närvarande ordinarie styrelseledamoten som har flest antal år i styrelsen.
2. Upprättande av röstlängd samt förteckning över övriga närvarande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare, tillika protokollförare.
5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
6. Prövning av att kallelse ägt rum i stadgeenlig ordning.
7. Föredragning av förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen.
8. Fråga om fastställande av balansräkningen samt beslut med anledning av överskott
eller underskott enligt balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
10. Fråga huruvida och i så fall med vilket belopp arvode skall utgå till styrelsens
ledamöter.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter för tiden fram till dess att nästa ordinarie föreningsstämma
hållits.
13. Val av två av de på stämman utsedda ordinarie styrelseledamöterna till ordförande
respektive vice ordförande i styrelsen för tiden intill dess att nästa ordinarie
föreningsstämma hållits.
14. Val av revisor jämte suppleant för denne.
15. Val av två ledamöter till valberedningen jämte anmälan av den ledamot i
valberedningen som utsetts av styrelsen.
16. Bestämmande av årsavgiftens storlek.
17. Övriga ärenden.
17.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall hållas, när styrelsen anser att det är nödvändigt.
Om minst en femtedel av föreningens samtliga medlemmar begär att det skall hållas en extra
föreningsstämma, åligger det styrelsen att sammankalla medlemmarna till en extra
föreningsstämma.
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18.

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom e-post till den av respektive medlem utsedda
kontaktpersonen. Medlemmarna skall tillhandahålla vid varje tid korrekta och uppdaterade
kontaktuppgifter till styrelsen.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall särskilt ange de ärenden som enligt 16 ovan
skall föreläggas föreningsstämma.
Kallelse till extra föreningsstämma skall ange det eller de ärenden som skall föreläggas
föreningsstämma. Under extra föreningsstämma får endast fattas beslut i de ärenden som
uppgivits i kallelsen.
Föreskrivna kallelseåtgärder skall vara vidtagna senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
Valberedningens förslag utsänds samtidigt med kallelse till ordinarie stämma.
19.

RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av befullmäktigat
ombud på föreningsstämma.
20.

BESLUT PÅ FÖRENINGSSTÄMMA

Beslut på föreningsstämma fattas efter öppen omröstning, såvida ej minst en femtedel av de
på föreningsstämman närvarande medlemmarna begär sluten omröstning.
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet om ej annat anges i dessa stadgar.
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar erfordras beslut av två föreningsstämmor, av
vilka den som sist hålls, ej må sammanträda tidigare än tre månader efter den första
föreningsstämman. För beslut, som här sägs, erfordras att på båda föreningsstämmorna minst
två tredjedelar av de på föreningsstämman närvarande medlemmarna förenar sig därom.
För föreningens upplösning erfordras beslut av två föreningsstämmor, av vilka den som sist
hålls, inte må sammanträda tidigare än tre månader efter den första föreningsstämman. För
beslut, som här sägs, erfordras att på båda föreningsstämmorna minst tre fjärdedelar av
föreningens samtliga medlemmar förena sig därom.
21.

FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT VID FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning skall eventuellt överskott efter betalning av föreningens skulder
fördelas i förhållande till inbetalade medel mellan de medlemmar föreningen hade då beslut
om att upplösa föreningen fattades.
22.

TVIST

Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar samt alla därmed
relaterade rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt vid påkallandetidpunkten
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gällande lag om skiljeförfarande. I skiljeförfarandet skall rättegångsbalkens regler om
omröstning och rättegångskostnader tillämpas.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
******

6! (!6)

