Sveriges Sjukhusgenetiker – en professionsförening inom Naturvetarna
§ 1. Ändamål
Sveriges Sjukhusgenetiker är en sammanslutning av medlemmar i Naturvetarna som:
•
•
•

avlagt examination i enlighet med av SFMG (Svensk Förening för Medicinsk Genetik) fastställda
anvisningar för godkännande som sjukhusgenetiker eller
studerar till sådan examen och är anställd som biträdande sjukhusgenetiker vid klinisk genetisk enhet
eller
förvärvat motsvarande kompetens

Föreningens målsättning är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och fackliga intressen samt verka för:
•
•
•

utveckling av yrket sjukhusgenetiker.
att skapa förutsättningar för att höja medlemmarnas status och därmed löner.
en väldefinierad karriärstege för sjukhusgenetiker.

§ 2. Medlemsavgift
Föreningen kan ta ut medlemsavgift efter förbundsstyrelsens godkännande. Medlemsavgiftens storlek fastställs
vid föreningens årsmöte.
§ 3. Organisation
Föreningens beslutande organ är årsmöte och styrelse.
§ 4. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad.
Utlysande av årsmöte skall ske senast 6 veckor före mötets hållande. Varje medlem har rätt att delta i
årsmötet.
Vid årsmöte skall förekomma:
1. Val av mötesfunktionärer
2. Styrelsens årsberättelse
3. Styrelsens ekonomiska berättelse
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
5. Fastställande av årsavgift
6. Propositioner
7. Motioner
8. a) Val av ordförande
b) Val av kassör
c) Val av ytterligare 3‐4 styrelseledamöter, samt eventuellt suppleant
d) Val av studeranderepresentant
10. Val av valberedning
11. Övriga frågor
Förbundsstyrelsen har rätt att påkalla extra årsmöte. Detta skall hållas inom 30 dagar efter förbundsstyrelsens
begäran. Sådant möte skall även hållas om minst 5 medlemmar begär det.
§ 5. Nominering till Naturvetarnas kongress
Föreningen skall nominera kandidater till kongressen. God geografisk spridning av dessa kandidater skall
eftersträvas.

§ 6. Utträde
Medlems utträde ur föreningen skall anmälas skriftligen till Naturvetarnas kansli.
§ 7. Relation till Naturvetarna
Förening skall iaktta att dess handlande inte skadar Naturvetarna.
§ 8. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av närvarande
röstberättigade måste vara eniga om beslutet.
För att beslutet om stadgeändring skall vara giltigt måste det godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.
§ 9. Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas på ordinarie årsmöte varav minst tre fjärdedelar av närvarande
röstberättigade måste vara eniga om beslutet. För att beslutet om upplösning skall vara giltigt måste det
godkännas av Naturvetarnas förbundsstyrelse.
Vid föreningens upplösning tillfaller alla ekonomiska och andra tillgångar Naturvetarna.

