Stadgar för Läkaresällskapet i Lund
§1
Läkaresällskapet i Lund, vilket stiftades 1862, är ett lokalt läkarsällskap tillhörigt Svenska
Läkaresällskapet med representation i dess fullmäktige.
Läkaresällskapet i Lund har till uppgift att främja umgänge och samverkan mellan personer
som är intresserade av medicinsk verksamhet och till medicinen knuten forskning, utveckling
och utbildning. Dessa syften söker sällskapet uppnå främst genom regelbundet ordnade möten
med föredrag demonstrationer, diskussioner eller liknande.
Verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni.
Vid årshögtiden, som är verksamhetsårets första möte, i regel förlagt till mitten av
september, presenteras verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret. Avgående ordförande håller föreläsning över självvalt ämne.
§2
Till ledamot av sällskapet kan väljas företrädare för den medicinska vetenskapen eller annan
person intresserad av medicinsk vetenskap och utbildning. Inval sker på förslag ställt av två
av sällskapets ledamöter.
Till hedersledamot kan sällskapet välja den som på ett betydelsefullt sätt främjat sällskapet,
eller som inom vetenskap eller praktisk verksamhet förtjänstfullt bidragit till medicinens eller
hälso- och sjukvårdens utveckling.
Hedersledamot utses vid årshögtiden på förslag ställt av styrelsen. För val fordras 2/3
majoritet. Begärs omröstning sker denna slutet.
Skulle ledamot under en följd av två år ej erlägga årsavgift kan uteslutning ske.
§3
Ledamot erlägger årsavgift som fastställs vid årshögtiden efter förslag från styrelsen.
Läkarstuderande som ännu ej avlagt läkarexamen och ledamot som trätt i pension, erlägger
halv avgift.
Hedersledamot är befriad från årsavgiften.

§4
Vid aprilmötet som benämns vårmöte, sker val av styrelse för det kommande
verksamhetsåret.
Det ska eftersträvas att styrelsen omfattar ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice
sekreterare, skattmästare, fondsekreterare, klubbmästare, ordföranden från det föregående
verksamhetsåret och minst fyra övriga ledamöter. I styrelsen bör ingå två ledamöter med en
ålder understigande 45 år. Styrelseledamöter kan omväljas.
Styrelsen kan till sig adjungera person eller personer för att medverka i handläggningen av
speciella ärenden.
Vid vårmötet väljs tre revisorer av vilka en ska vara kvalificerad (se kommentarer).
Dessutom väljs två revisorssuppleanter. Revisorerna har att granska räkenskaperna för
sällskapets fonder. Revisorerna framlägger revisionsberättelse vid årshögtiden, då även
frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse ska besvaras av mötet.
§5
Vid vårmötet väljs en valberedning för det kommande verksamhetsåret på förslag av
styrelsen. Beredningen ska bestå av tre till fyra ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningens förslag till ny styrelse, revisorer och revisorssuppleanter tillkännages senast
en månad före nästkommande vårmöte.
§6
Sällskapets styrelse sammanträder minst en gång per termin och är beslutmässig då fler än
fem av dess ledamöter är närvarande.
Styrelsens sammanträden ska vara protokollförda. Styrelsens beslut kan fattas per capsulam
men fordrar då enighet.
Sällskapets fonder förvaltas av styrelsen vilken fördelar deras medel i överensstämmelse med
vad som stadgas för respektive fond.
§7
Val och omröstning sker öppet inom sällskapet om inte annat röstningssätt är begärt.
Utgången bestäms genom enkel majoritet, såvida inte annat är stadgat. Vid lika röstetal avgör
ordföranden utom vid sluten omröstning, då lottning ske.
§8
Skulle Läkaresällskapet i Lund upplösas, ska dess fonder överlämnas till Svenska
Läkaresällskapet eller annan läkarsammanslutning, på villkor att fondernas avkastning
användes i huvudsaklig överensstämmelse med deras gällande stadgar.
§9
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två möten,
varav det ena ska vara årshögtid.
Dessa stadgar har antagits vid medlemsmötet 20130320 och årsmötet 20141016.

Kommentarer
1. Begreppet kvalificerad revisor omfattar auktoriserad revisor så väl som godkänd revisor,
båda med examen.

