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S 1 Svensk Forening for Diabetologi ar en sammanslutning av lakare med
ienoiighet att utova-lakaryrket isverige verksamma inom diabetologins omrade
Till asJocierad medlem kin Aven kanintas lAkarstuderande liksom annan medicinsk
yrkesutdvare eller fdretradare fdr diabetologin eller diabetologin narstaende
verksamhet.

S 2 Foreningens andamal ar att:
- . fremj;diabetologin vad avserforskning, utveckling och halso- och sjukvard

. verka fdr medlemmarnas efterutbildning

. ordna moten med foredrag och diskussioner inom diabetologins intressesfar

. aga och forvalta Nationella DiabetesRegistret

. utge DiabetologNytt som sitt officiella organ

Som sektion inom Svenska Lakaresellskapet avger foreningen utlatanden om och
forslag i fragor som av Svenska Ldkaresallskapet dverlamnats fdr,utredning Vid
handlAggning av sAdana arenden som beror annan sektion inom Svenska
LakaresallskaDet skall samrAd med denna ske.

S 3 Ansdkan om medlemskap skall inges till styrelsen och avgdras av denna'
i/edlem som Onskar uttrada ur fOreningen skall skriftligt anm?ila detta till styrelsen
som bevitjar uttrade. Medlem som under tva pa varandra fdljande ar inte erlagt
Arsavgift anses ha uttrett ur fdreningen.

Medlem som allvarligt skadat foreningens anseende kan uteslutas genom beslut av
styrelse. Medlem som uteslutits ur Svenska Lekaresellskapet enligt dess stadgar, S
6, skallfa sitt medlemskap ifiireningen provat av styrelsen.

S 4 Till hedersledamot kan vid ersmdtet pa forslag av styrelsen kallas person som
fortjenstfullt beframjat foreningens syfte.

Till hedersledamot kan Elven inveljas annan fdr diabetologin intresserad person,
likvaltill utlandsk ledamot invaljas person, som darav gjort sig fortjant

S 5 Fdreningens angelagenheter handhas av en styrelse som skall be$e av
6rdforande, vice ordforande, sekreterare, sekreterare fdr vetenskapliga fragor,
kassdr samt minst fyra 6vriga ledamOter. Dessutom skall Registerhellare av
Nationella Diabetes Registret vara sjalvskriven styrelseledamot

Foreningen b0r arligen
Vid styrelsemote skall,

halla minst tre ordinarie styrelsesammantrdden
liksom vid arsmote, protokoll foras.
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Foreningens styrelse valjs vid arsmdte Samtliga styrelsemedlemmar skall vara
ledamdier eller associerade ledamoter av Svenska Lakaresallskapet'
Styrelseledamoter valjs pa tv6 er'

Ordforande, den ene sekreteraren, kassdren jamte heften av dvriga
styrelseledamdter valjs ena aret, de ttvriga pafdljande er'

Styrelsens forvaltning skall granskas av tve revisorer som utses av arsmotet fdr ett
ar.

Uppgifter om foreningens funktionarer skall efter fdrraittade val snarast tillstallas
Svenska Lakaresallskapet.

Q 6 Stvrelsen sammantrader pa kallelse av ordforanden. Ordfdranden er skyldig att
iamminkalla styrelsen om minst tue ledamoter gor framstellning derom

Styrelsen er beslutsmassig nar minst helften av styrelsens ledamoter ar nervarande'
Omr6stning Ar 6ppen om ej annat begars. Vid lika rostetal lagger ordfdrande
utslagsrost.

Arenden kan avgOras med skriftligt avgiven rost (per capsulam; brev, e-post) om
hela styrelsen tillstyrker detta.

Beslut i arenden som beror for Svenska Lakaresellskapet gemensamma
angelagenheter skall snarast tillstallas Sallskapets namnd.

S 7 Fdreningens rekenskapsar ar kalenderar.

Foreningens arsmote ager rum under nAgon av mAnaderna mars, april eller maj pe
dag som bestams av styrelsen.
Kaiielse till 6rsmotet tillstalles medlemmarna skriftligen eller i DiabetologNytt minst
torton dagar iforveg.

Ftirslag tillval som skallf6rrattas vid foreningens arsmote skall upprattas av en
valberedning be$aende av minst tre medlemmar.

Vid arsmdtet skall foreningen
foredragas styrelsens och kassorens Arsberattelser liksom revisionsberattelse;
besluta om ansvarsfrihet:
fast$alla arsavgiftens storlek f0r det kommande eret;
valja styrelseledam6ter, tua revisorer och en suppleant fdr dessa
valja valberedning for ett ar
valia foreningens representant i Svenska Lakaresallskapets fullmaktigeforsamling

ocn
suppleant fdr denne. Dessa skall vara ledamdter av Svenska Lekaresallskapet

FrAga eller fr6gor som fdreningen onskar bli uppforda p6 fullmaktigemotes
arbetsordning bor behandlas pe ett foreningens ordinarie mote och tillstallas
Sallskapets namnd minst tva menader (dvs under juli-augusti menEd) fitre ordinarie
fullmektigemote som halls ioktober. Vn

l\l ̂

)(4t |  '  r"

r '4A\\ ' \
U \U\\  \



Vid foreningsmOte sker omrostning vid valdppet om ej annat begars Vid lika rostetal

ti l lgrips lottning.
Andra fragor avgors genom 6ppen omrostning om sedan begars'
Vid lika rdstetal har ordforanden f6r m6tet utslagsrtist.

Bordleggning av arende skall ske om minst tio medlemmar sA <inskar' D6 en fr6ga
varit Uo-ritagO tar ytterligare bordlaggning endast ske om fdreningen sa beslutar'

Extra fdreningsmdte skall hallas nar ordfdranden eller styrelsen finnersadant
pakallat eller da minst lO medlemmar till ordforanden skriftligt begart detta
Kallelse till motet skall utga till medlemmarna sesom angetts ovan

S 8 Ordfdranden aligger att leda foreningens sammantraden och att i samred med
vederbdrande sekreterare uppgora foredragningslista till fdreningens m6ten'

Sekreteraren svarar inom styrelsen fOr beredning av arenden av facklig art; arenden
som aktualiserats av foreningen eller hanskjutits fren Sallskapet, Svensk
Internmedicinsk fdrening, Sveriges Lekarfdrbund eller andra organisationer'
Sekreteraren skall bl.a.

. skdta korrespondensen inom sitt ansvarsomrade

. forvalta hithdrande delar av foreningens arkiv

. utarbeta forslag till ersberattelse i samr6d med den vetenskapliga
sekreteraren och kassoren

. tillstalla fdreningens medtemmar kallelse och fdredragningslista minst fjorton
dagar fore arsmote

. infdr extra ersmote eller sammantrAde om fackliga fregor kalla medlemmarna
pa enahanda sett

. fdra protokoll vid styrelsens sammantraden

Den vetenskapliga sekreteraren svarar inom styrelsen for beredning av drenden som
ror vetenskapliga fragor och efterutbildningsfregor aktualiserade av fdreningen eller
henskjutna fre; Sallskapet, Svensk Internmedicinsk fiirening, Sveriges Ldkarforbund
eller andra organisationer.
Den vetenskapliga sekreteraren skall aven bl.a

. skota korrespondensen inom sitt ansvarsomrAde

. fdrvalta hithorande delar av foreningens arkiv

. svara fdr fOreningens aktiviteter under Riksstamman

Kassdren svarar for fdreningens rakenskaper och skall ombestirja utbetalningar i
enlighet med f6reningens och styrelsens beslut.
Kassdren skall ocksa f0ra medlemsmatrikel.

RAkenskaperna skall dverlamnas till revisorerna fdr granskning isa god tid att dessa
till arsmdtet kan avge skriftlig beralttelse.

S I I Foreningens namn upprattade handlingar och skrivelser undertecknas av
ordf6randen eller en av-sekreterarna.
Foreningens firma tecknas av ordfOranden och kassOren var fdr sig.

S 1O Envar ledamot av Svenska Lakaresallskapet ager tilftrade till fdreningens
iammantrdden med rett att deltaga i fdrhandlingarna men endast medlemmar i
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Svensk Forening fdr Diabetologi ager rett deltaga iforeningens beslut'
Foreningsmedleh skall vara ledamot av Svenska Lekaresallskapet for att kunna
delta i beslut om speciella fregor som avses i $ 2' andra stycket.

S 1 1 Beslut om andring av dess stadgar kan endast fattas vid Arsmdte Skriftligt
fdrslag
om andring insandes minst tua manader fdre arsmotet till styrelsen.

Forslag om stadgeandring skall, atfoljt av styrelsens yttrande darover, tillstallas
medlemmarna samtidigt med kallelsen till arsmotet.

FOr andring fordras att minst tvA tredjedelar av de vid motet narvarande
medlemmarna er ense om beslutet.

Beslutad endring trader i kraft sedan Svenska Lakaresellskapet faststallt denna
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