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STADGAR: SVENSKA IMMUNOLOGFÖRENINGEN (SWEDISH SOCIETY FOR IMMUNOLOGY) (SWIMM) 

1. SYFTE 
Svenska immunologföreningen är en vetenskaplig förening med syfte att samla i Sverige verksamma 
immunologer till vetenskapliga möten och att arbeta för utveckling av grundläggande och tillämpad 
immunologi. 

2. MEDLEMSKAP 
Som medlem antages envar intresserad, som genom utbildning, arbete eller på annat sätt visat 
intresse för föreningens syften. 

Antagning som ordinarie medlem sker genom skriftlig anmälan till föreningens sekreterare. 

Hedersmedlemmar kan antas genom beslut av årsmötet efter förslag från styrelsen. 

Ordinarie medlemskap i föreningen ger automatiskt medlemskap i Scandinavian Society for 
Immunology (SSI).  

3. STYRELSE 
Föreningen skall ledas av en styrelse bestående av det antal ledamöter som årsmötet anser gagnar 
föreningens arbete bäst. Antalet ledamöter skall dock vara minst tre (3). Enskild ledamot väljs av 
årsmötet för en tid av tre (3) år. 

Vid val av ledamöter bör man sträva efter att få representanter för olika intresseormråden inom 
basal och medicinsk immunologi. 

Vidare bör eftersträvas att icke-medicinskt utbildade immunologer blir representerade. 

Direkt omval av styrelseledamot kan ske högst tre (3) gånger. 

Styrelsen konstituerar sig genom att utse ordförande och sekreterare. 

Sekreteraren kan även fungera som kassör, men kassörsuppdraget kan också innehas av en annan 
styrelsemedlem. 

Vid lika röstetal i styrelsen är ordförandes röst utslagsgivande. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

Samtliga styrelemedlemmar äger rätt till ständigt medlemskap utan att behöva erlägga 
medlemsavgift under sin styrelseperiod och de nästkommande 5 åren. 

4. ÅRSMÖTET 
Ordinarie årsmöte sker årligen och kan äga rum i samband med den årliga sammankomsten som 
arrangeras av Scandinavian Society for Immunology. 

Extraordinarie årsmöte kan inkallas av styrelsen och skall avhållas när minst 30 ordinarie medlemmar 
framställer motiverat förslag därom. 

Årsmötet fastställer sina beslut genom enkel majoriet. 



 

 Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas. 

a) Val av ordförande vid mötet. 

b) Styrelsens årsberättelse 

c) Ev. Förslag från medlemmar 

d) Rapportering från ev. utskott 

e) Ekonomisk rapport 

f) Fastställande av årsavgift och budget för nästföljande år 

g) Val av revisor 

h) Övriga ärenden 

Förslag som ordinarie medlem önskar upptaga på dagordningen, skall vara styrelsen tillhanda senast 
fyra veckor före årsmötet och ledsagas av kort motivering. 

Endast ärenden som upptagits på dagordningen kan bli föremål för omröstning. 

Årsmötesförhandlingarna skall protokollföras, och protokollet skall godkännas av 
årsmötetsordförande och sekreteraren. 

5. RÄKENSKAPER OCH ÅRSAVGIFT 
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderåret. 

Räkenskaperna skall revideras av minst en revisor, vald av årsmötet bland medlemmar utanför 
styrelsen. 

De reviderade räkenskaperna skall föreläggas årsmötet för godkännande. 

Den årsavgift som fastställs av årsmötet skall erläggas under påföljande januari månad. 

6. UTTRÄDE UR FÖRENINGEN 
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen och träder i kraft från och med 
kommande årsskifte. 

I den händelse ordinarie medlem under två (2) år i rad och trots minst två skriftliga påminnelser icke 
erlagt fastställd årsavgift kommer vederbörande att betraktas såsom utträdd ur föreningen från och 
med sensat inträffade betalningsperiod. 

7. STADGEÄNDRINGAR 
Ändringar av stadgarna kan föreslås av styrelsen eller minst 30 ordinarie medlemmar efter 
hänvändelse till styrelsens ordförande. 

Förslag till ändring skall utskickas till medlemmarna samtidigt med dagordningen för årsmötet. 

Ändring av stadgarna kräver majoritetsbeslut och minst hälften av medlemmarna skall vara 
närvarande.  

Om inte minst hälften av medlemmarna är närvarande, kan extraordinarie årsmöte inkallas, varvid 
detta kan anta förslaget med enkel majoritet. 



 

Alternativt meddelas de ändringar som tagit på årsmötet med enkel majoritet till resterande 
medlemmar via mail. Om ingen av de icke närvarande medlemmarna protesterar mot ändringarna 
inom 5 arbetsdagar anses ändringarna i stadgarna som beslutade av de närvande på årsmötet gälla. 

8. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 
Beslut om föreningens upplösning kan träffas vid årsmötet, där minst hälften av röstberättigade 
medlemmar är närvarande och 3/4 av de närvarande röstar för en upplösning. 

Om vid det aktuella årsmötet icke minst hälften av röstberättigade medlemmar är närvarande, men 
de närvarande med enkel majoritet röstar för föreningens upplösaning, skall minst 6 veckor och 
högst 8 veckor senare stryrelsen kalla medlemmarna till ett extraordinarie årsmöte. 

Vid detta extra årsmöte kan beslut om upplösning fattas med enkel majoritet. 

Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Scandinavian Society for Immunology. 
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