Uppdaterat efter årsmötet 2018-05-03

MSS-föreningens stadgar
Ändamål
§1
Mom. 1.
MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka
och stödja sjuksköterskans profession genom att:






Främja forskning och utvecklingsarbete vid såväl Institutionen för vårdvetenskap,
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet, som i klinisk verksamhet.
Verka för sammanhållning mellan sjuksköterskor utbildade i Malmö.
Främja kontakten mellan lärosätet och föreningens medlemmar.
Stimulera för möjligheterna till utbildning och/eller undervisning.
Förvalta föreningens fonder och övriga tillgångar.

Medlemskap
§2
Mom. 1. Rätt att bli medlem har:
 Sjuksköterska som erhållit legitimation efter genomgången sjuksköterskeutbildning i
Malmö eller en akademisk och/eller yrkesspecifik examen vid Fakulteten för Hälsa
och samhälle, Malmö universitet.
 Student vid sjuksköterskeutbildningar på grund nivå vid Institutionen för
Vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet.
 Sjuksköterska antagen eller examinerad vid sjuksköterskeutbildningar på avancerad
nivå vid Institutionen för Vårdvetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö
universitet.
 Sjuksköterska antagen vid forskarutbildningen vid Fakulteten för Hälsa och samhälle,
Malmö universitet inom forskarämnet Vårdvetenskap/Omvårdnad.
Rätt till associerat medlemskap har personer som är villiga att stödja föreningens verksamhet
och som kan ansluta sig till innehållet i föreningens ändamålsparagraf. Associerade
medlemmar kan inte väljas som ledamöter inom föreningens styrelse eller valberedning, men
kan ha adjungerade uppdrag om styrelsen så finner lämpligt. Associerade medlemmar har
yttranderätt men inte förslags- eller beslutsrätt vid föreningens årsmöte.
Mom. 2. Medlemsavgiften ska vara föreningen årligen tillhanda före februari månads utgång
för att medlemskapet inte ska avregistreras.
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Mom. 3. Ansökan om medlemskap eller associerat medlemskap lämnas till föreningens
styrelse som fattar beslut om medlemskap.
Uteslutning
§3
Mom. 1. Medlem, som utan giltig orsak underlåter att inom föreskriven tid efter påminnelse
erlägga fastställd medlemsavgift, utesluts ur föreningen.
Mom. 2. Medlem, som motverkar föreningens syfte eller bryter mot dess stadgar kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen.
Organisation
§4
Mom. 1.
Föreningen utövar sin organisation genom
• årsmötet
• styrelsen
Styrelsen
§5
Mom. 1. Föreningens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse, bestående av sju
ordinarie ledamöter och två suppleanter. Suppleanterna inträder i den ordning, som årsmötet
fastställer.
Mom. 2. Ordförande och kassör utses av årsmötet.
Mom. 3. Styrelsen äger rätt att adjungera juridisk och ekonomisk expertis.
Mom. 4. Mandattiden omfattar två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och
kassör samt halva styrelsen kommande år.
Mom. 5. Avgående ledamot kan återväljas. Avgår ledamot före mandattids utgång väljes en
ny på ordinarie årsmöte (fyllnadsval). Om det fordras för styrelsens beslutsmässighet äger
styrelsen rätt att adjungera ledamot på fyllnadsval till nästa årsmöte äger rum.
Mom. 6. Styrelsen har sitt säte i Malmö och sammanträder på ordförandes kallelse minst två
gånger per år. Styrelsens är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst
hälften är närvarande och är om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordförande biträder.
Mom. 7. Styrelsens sammanträden protokollföres. Ordförande justerar protokollen.
Mom. 8. Styrelsen utser inom sig ledamöter för handläggning av löpande ärende och ansvarar
för föreningens korrespondens.
Firmateckning
§6
Mom. 1. Styrelsen utser de personer som har rätt att teckna föreningens firma.
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Räkenskap och revision
§7
Mom. 1. Årsmötet utser för ett år i taget två revisorer och två suppleanter.
Mom. 2. Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens
verksamhet jämte räkenskap och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttagas att fattade
beslut inte strider mot föreningens stadgar eller årsmötets beslut.
Mom. 3. Räkenskaperna avslutas för kalenderår och skall senast den 15 februari överlämnas
till revisorerna.
Mom. 4. Revisorerna återställer räkenskaperna till styrelsen och inlämning av
revisionsberättelse före mars månads utgång.
Mom. 5. Föreningens räkenskaper skall åtföljas av förteckning över disponerade fonder och
övriga tillgångar.
Årsmöte
§8
Mom. 1. Föreningens högst beslutande organ är årsmötet. Årsmöten och andra möten hålls på
dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Årsmötet ska hållas före maj månads utgång.
Mom. 2. Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.
Mom. 3. Följande ärende behandlas
a) årsmötets behöriga utlysande
b) val av mötesfunktionärer
- ordförande och sekreterare
- två personer jämte ordförande att justera protokollet
- två rösträknare
c) godkännande av föredragningslistan
d) föredragande av styrelse- och revisionsberättelse
e) fastställande av balansräkning
f) frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
g) val av:
- ordförande och kassör (då ordförande och kassör skall väljas)
- övriga ledamöter jämte suppleanter samt beslut om i vilken ordning de skall träda i funktion
- två revisorer jämte två revisorssuppleanter
- valberedning bestående av 3 personer varav en är sammankallande
h) beslut om medlemsavgift
i) stadgar
j) motioner
k) behandling av övriga i behörig ordning väckta frågor.
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Extra årsmöte
§9
Mom. 1.
Extra årsmöte hålles
• när styrelsen finner det erforderligt
• när revisorerna påkallar det
• när minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen kräver det för uppgivet ändamål.
Kallelse till extra årsmöte utgår på samma sätt som till ordinarie. Vid extra årsmöte behandlas
endast de ärenden, som är nämnda i kallelsen.
Röstning
§10
Mom. 1.
Vid föreningens möten utom styrelsens möte
• har varje medlem en röst,
• associerad medlem är inte röstberättigad,
• sker omval och omröstningar öppet om inte sluten omröstning begärs,
• gäller enkel majoritet vid omröstningen utom i de fall som nämnt i § 13 och § 14,
• avgör lotten om antalet röster blir lika.
Motioner
§11
Mom. 1.
Motioner, gällande föreningens verksamhet, skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor
före årsmötet för att redovisas vid årsmötet med styrelsens yttrande.
Förvaltning
§12
Mom. 1.
Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och de riktlinjer i
övrigt, som årsmötet beslutat.
Styrelsen har på sitt ansvar
• att förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten,
• att svara för föreningens ekonomi och övriga tillgångar,
• att förvalta föreningens fonder,
• att upprätthålla medlemsregister.
Stadgeändring
§13
Mom. 1. Ändring av dessa stadgar utom § 13 och § 14 får ske endast på ordinarie årsmöte.
Beslut om ändring skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
Mom. 2. Beslut om ändring av § 13 och § 14 skall fattas av två på varandra följande årsmöte,
varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Tiden mellan mötena skall vara minst två månader.
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Upplösning av föreningen
§14
Mom. 1. Beslut om upplösning av MSS-föreningen skall fattas i samma ordning som § 13
moment 2 föreskriver beträffande ändring av ifrågavarande paragraf.
Mom. 2. Vid beslut om upplösning av MSS-föreningen skall tillgångarna användas för
ursprungligt ändamål och förvaltas av Svensk sjuksköterskeförening, SSF. Föreningens
disponerade fonder skall efter kammarkollegiets tillstånd förvaltas av Svensk
sjuksköterskeförening, SSF.
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