
 

 

 

Stadgar för Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinens historia 

1. Sektionens uppgift är att väcka och underhålla intresset för medicinens historia. 
 
Sektionen avger utlåtanden och handlägger ärenden, vilka hänskjutits till sektionen från 
Svenska Läkaresällskapet. Vid handläggning av sådana ärenden, som berör annan (andra) 
sektioner inom Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske. 
 
2. Till medlem i sektionen kan antas varje svensk legitimerad läkare, som bör vara ledamot av 
Svenska Läkaresällskapet. 
 
Till associerad medlem kan antas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare än läkare 
eller annan för medicinens historia intresserad person. 
 
Till hedersledamot kan utses den som på särskilt förtjänstfullt sätt främjat sektionens 
verksamhet eller syfte. 
 
Till utländsk ledamot kan kallas framstående forskare inom medicinens historia. 

Ledamot av Svenska Läkaresällskapet äger, även om han ej tillhör sektionen, tillträde till 
sektionens sammanträden. 
 
3. Ansökan om medlemskap (medlem och associerad medlem) sker till styrelsen och avgörs 
av denna. 
 
Hedersledamot utses och utländsk ledamot kallas av sektionens årsmöte efter förslag av 
styrelsen. Hedersledamot och utländsk ledamot är befriade från att erlägga årsavgift. 
 
Medlem som önskar utträda ur sektionen skall anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. 
 
Medlem, som oaktat påminnelse, under 2 år ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur 
sektionen. 

 
4. Sektionens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av 
ordförande, sekreterare, skattmästare samt ytterligare två personer, vilka alla skall tillhöra 
Svenska Läkaresällskapet. 
Uppgift om sektionens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska 
Läkaresällskapet. 

 
5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när minst 
tre av dess ledamöter är närvarande. Styrelseärende kan avgöras per capsulam om samtliga 



styrelseledamöter är överens om beslutet. Om under omröstning lika röstetal erhålls, äger 
ordföranden utslagsröst. 

Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Beslut i ärenden, som berör Svenska Läkaresällskapet 
skall snarast tillställas Sällskapets nämnd. 
 
6. Sektionen sammanträder minst två gånger årligen, en gång under vårterminen (årsmöte) 
och en gång under höstterminen. Dessutom kan sektionen sammanträda när styrelsen anser 
detta påkallat. Vid sektionsmöte skall protokoll föras. 

Kallelse till årsmöte skall utsändas minst tre veckor före mötet. Kallelse till årsmöte skall 
åtföljas av styrelse- och revisionsberättelse. 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 
1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
2. Fastställande av årsavgift 
 
3. Val av styrelse ( se 4) och en revisor jämte en revisorssuppleant.  
 
Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses för två år och kan omväljas.Revisor och 
revisorssuppleant väljes för ett år och kan omväljas. 
 
4. Utseende av en valberedning om två personer. 
 
5. Utseende av representant(er) till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 
 
7. Sektionens räkenskapsår omfattar tiden l januari till 31 december samma år. 
 
 
8. Omröstning vid sektionsmöte sker öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val 
genom lottning. I andra frågor med lika röstetal gäller den mening, som biträds av 
ordföranden. 
Associerad medlem och utländsk medlem äger ej rösträtt men må delta i diskussion, dock ej i 
valfrågor. 
 
 
9. Förslag till ändring av dessa stadgar må icke avgöras vid det sammanträde vid vilket det 
blivit väckt. Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftlig förslag om 
ändring av stadgar insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. 

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande över förslaget tillställas 
medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För ändring fordras att minst två 
tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna är ense om beslutet. 

Beslutad ändring av stadgarna träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt 
densamma. 
 
Dessa stadgar har antagits vid årsmöte den 21 april 1990 



 
Ovanstående förslag till stadgar godkänns och fastställs 
 
Sven Dahlgren 
Svenska Läkaresällskapets Ordförande 

Ändring av § 6.3 beslutades vid årsmöte 15 april 1998 och fastställdes samtidigt av Svenska 
Läkaresällskapet 

 


