STADGAR
INNEFATTAR ÄNDRINGAR SOM TRÄDDE I KRAFT VID ÅRSMÖTET 1998,
EXTRA FÖRENINGSMÖTET 2008, ÅRSMÖTET 2013, ÅRSMÖTET 2014, ÅRSMÖTET 2017,
ÅRSMÖTET 2020 SAMT ÅRSMÖTET 2022 I ENLIGHET MED §16 I STADGARNA.

§1. Föreningens namn är Svenska Läkare mot Kärnvapen.
§2. Föreningens syfte är att sprida kunskap om kärnvapnens medicinska effekter samt att genom vetenskaplig
forskning bidraga till denna kunskap. Målet är att stärka opinionen mot kärnvapen, så att kärnvapenkrig förhindras.
§3. Föreningen är partipolitiskt och ekonomiskt obunden.
§4. Föreningen är ansluten till International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).
§5. Läkare och medicine studerande samt lärare vid medicinsk fakultet kan bli medlemmar. Medlemskap vinnes
genom betalning av årsavgiften. Varje medlem är valbar som ledamot i styrelsen.
§6. Tidigare medlemmar i föreningarna Forskare och ingenjörer mot kärnvapen, FIMK, Svenska tandläkare mot
kärnvapen, STMK, Svenska sjuksköterskor, sjukgymnaster och analytiker mot kärnvapen, SSAMK, samt personer som
har sin profession inom dessa yrkesområden kan bli associerade medlemmar i SLMK. Associerat medlemskap vinnes
genom betalning av årsavgiften för associerade medlemmar. Associerad medlem äger ej rösträtt vid årsmöte och kan ej
väljas som ledamot i styrelsen men åtnjuter i övrigt alla rättigheter som medlemmar i SLMK.
§7. Styrelsen förbehåller sig rätten att värdera sökandes behörighet att bli medlem i SLMK genom kontroll i register för läkarkåren eller för studerande vid medicinsk fakultet. Medlem som visar sig vara icke behörig bör uteslutas.
Medlem som bryter mot SLMK:s uppförandekod eller uttalar sig i föreningens namn om frågor utanför SLMK:s
agenda eller motarbetar SLMK:s ändamål kan uteslutas. Beslut om uteslutning av en medlem fattas av styrelsen med
enkel majoritet. Före beslut om uteslutning ska medlemmen ha beretts möjlighet att yttra sig över de omständigheter
som lett till att medlemskapet ifrågasatts. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället
meddela medlemmen ett påpekande.
§8. Årsmötet och extra föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Mellan dessa möten kan styrelsen fatta
beslut å föreningens vägnar i alla ärenden, om vilka ej annorlunda bestäms i dessa stadgar. Mellan styrelsesammanträdena har verkställande utskottet denna uppgift. Styrelsen har att besluta om årsavgiftens storlek, dock med maximal
ändring av 25 %.
§9. Föreningens räkenskapsår tillika verksamhetsår ska vara 1/9 – 31/8. Medlemsavgiften betalas per kalenderår.
Årsmötet skall hållas senast den 31 januari påföljande år på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmötet skall av styrelsen utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Valberedningens förslag till stadgeenliga val samt preliminär uppgift på de ärenden som utöver de i §10 nämnda kommer att behandlas, skall finnas
tillgänglig för medlemmarna senast fyra veckor före mötet.
§10. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet samt sekreterare vid detta.
2. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
3. Upprättande av röstlängd.
4. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
5. Verksamhetsberättelse jämte årsredovisning samt godkännande av dessa.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Förslag till budget och fastställande av denna.
9. Val av ordförande i styrelsen.
10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter samt övriga funktionärer inom styrelsen.
11. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa. Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor.
12. Val av sammankallande och minst två ledamöter i valberedningen
13. Motion som väckts av styrelsen eller som av medlem ingivits skriftligen till styrelsen senast åtta veckor före mötet.
14. Övrigt ärende om mötet så beslutar.

§11. Extra föreningsmöte. Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om styrelsen finner det nödvändigt eller om
någon av revisorerna eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsmöte skall av
styrelsen utsändas till medlemmarna senast fyra veckor före mötet. Vid extra föreningsmöte skall endast de ärenden
som angivits i kallelsen behandlas.
§12. Varje medlem som betalat sin avgift för verksamhetsåret och som vid årsmötet har varit betalande medlem i
minst fem månader, äger en röst vid föreningsmötena. Årsmöte och extra föreningsmöte är beslutsmässigt med det
antal medlemmar som infunnit sig. Röstning får ej ske genom ombud. Beslut fattas genom röstning som sker öppet.
Om så begärs ska sluten votering tillämpas. Vid årsmöte och extra föreningsmöte avgörs alla frågor, utom de som
gäller stadgeändring eller upplösning, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller att val sker genom lottning; övriga
ärenden genom ordförandens utslagsröst.
§13. Styrelsen består av ordförande, sekreterare samt ytterligare minst 7 ordinarie ledamöter och minst 4 suppleanter.
Styrelsesuppleanter kallas till varje styrelsemöte där de har yttranderätt. Då ordinarie ledamot har förfall bör denna
sätta suppleant i sitt ställe, varvid suppleant får rösträtt. Styrelsen har rätt att inom sig utse ett verkställande utskott,
VU, i vilket ordföranden och sekreteraren skall ingå. Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 medlemmar är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. VU får fatta beslut om samtliga är eniga om besluten. Skulle så icke
vara fallet skall ärendet hänskjutas till styrelsen för beslut. Föreningens kassör skall adjungeras till varje sammanträde
med styrelsen och VU och äger där yttrande- och förslagsrätt. I ekonomiska frågor har kassören rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
§14. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller dem som styrelsen utser.
§15. Kallelse till styrelsemöte skall utgå minst tre veckor före mötet. Styrelsen sammanträder på tid och plats som den
själv beslutar eller på kallelse av ordföranden. Om fem styrelsemedlemmar hos ordföranden påkallar styrelsesammanträde skall sådant äga rum snarast möjligt.
§16. Förslag till stadgeändring skall göras skriftligt och inlämnas till styrelsen minst åtta veckor före årsmötet. Förslaget och styrelsens yttrande därom skall utsändas tillsammans med kallelsen till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas
vid årsmötet och påföljande föreningsmöte med minst 2/3 majoritet.
§17. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, utsedda av ordinarie årsmöte. Revisionsberättelsen skall föreligga vid ordinarie årsmöte.
§18. Upplösning av föreningen kan endast ske på styrelsens förslag. Beslut om upplösning skall för att vara giltigt
fattas med 4/5 majoritet av två föreningsmöten i följd. Om föreningen upplöses skall tillgångarna överföras till annan
förening, vars syfte är att motverka användning av kärnvapen.

