Generiska stadgar
för Apotekarsocietetens sektion för Läkemedel för djur
Beslutade av Apotekarsocietetens fullmäktige 20180910
§1
Ändamål
Läkemedel för djur är en sektion inom Apotekarsocieteten. Ändamål och
verksamhet regleras av Apotekarsocietetens stadgar § 1 och § 2.
§2
Verksamhet
Sektionen ska utifrån sitt ämnesområde bedriva verksamhet i enlighet med
Apotekarsocietetens ändamål.
§3
Ändamål och
Sektionens ändamål och ämnesområde fastställs av Apotekarsocieteten enligt
ämnesområde
Apotekarsocietetens stadgar § 12 p 14. Sektionens ämnesområde är
djurläkemedel.
§4
Ändring av
Ändring av Sektionens ändamål och ämnesområde regleras i Apotekarsocietetens
ändamål/ämnesområde stadgar § 12 p 14.
§5
Organisation
Årsmötet är Sektionens högsta beslutande organ.
Sektionens angelägenheter sköts av en styrelse, som ansvarar för Sektionens
förvaltning och är dess verkställande organ.

Medlemskap

Medlemsavgift
Medlems rättigheter

Sektionen har ingen egen ekonomisk förvaltning utan den sköts av
Apotekarsocieteten genom dess kansli. Apotekarsocieteten avsätter årligen medel
för Sektionens verksamhet i enlighet med § 21.
§6
För att kunna vara medlem i Sektionen krävs att personen är medlem i
Apotekarsocieteten och uppfyller kraven för medlemskap enligt
Apotekarsocietetens stadgar § 5 och § 8.
Hedersledamot i Sektionen utses på årsmöte på förslag av Sektionsstyrelsen.
Hedersledamot är befriad från den del av medlemsavgiften som utgör Sektionens
andel av medlemsavgiften.
§7
Medlemsavgiften fastställs av Apotekarsocietetens Fullmäktige.
§8
Medlem har följande rättigheter:
1.
2.
3.
4.

Medlems skyldigheter

delta, påverka och rösta på årsmöten
lägga fram motioner till årsmöten,
ta del av information och service från Sektionen,
delta i aktiviteter anordnade av Sektionen.
§9
Medlem ska följa Apotekarsocietetens och Sektionens stadgar och arbeta efter
gemensamma regler.
Medlem ska erlägga medlemsavgift till Apotekarsocieteten.
§ 10

Årsmötets uppgifter

Årsmötet har följande uppgifter:

1. att granska Sektionsstyrelsens verksamhet med ledning av bland annat
verksamhetsberättelsen,
2. att avgöra fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Sektionsstyrelsens
ledamöter,
3. att bland Sektionens medlemmar välja ordförande och minst fyra
ledamöter till Sektionsstyrelsen,
4. att välja den grupp som ska utgöra valberedning, bestående av
ordförande och två ledamöter,
5. val av ledamöter och suppleanter till Apotekarsocietetens fullmäktige,
6. att besluta om ändring av Sektionens stadgar,
7. att besluta om framlagda propositioner och motioner,
8. att besluta i varje annan till årsmötet hänskjuten fråga, vilken inte enligt
stadgarna ska avgöras av Sektionsstyrelsen,
9. att besluta om utseende av hedersledamöter
§ 11
Motioner och
propositioner till
årsmöte

Medlem kan lägga fram motion till årsmöte. Motionen ska skrivas under av
medlemmen. Motion ska ha kommit Sektionsstyrelsen tillhanda senast sex
veckor innan ordinarie årsmöte ska äga rum.
Sektionsstyrelsen kan avge propositioner.

Kallelse med handlingar
till årsmöte

Propositioner samt motioner med Sektionsstyrelsens yttrande ska bifogas övriga
årsmöteshandlingar som skickas till, eller görs digitalt tillgängliga för,
medlemmarna senast två veckor före mötet..
§ 12
Sektionsstyrelsen ska senast 10 veckor innan årsmöte ska hållas bjuda in alla
medlemmar till årsmöte och i samband med detta meddela datum och plats för
mötet samt datum för när motioner senast ska ha kommit Sektionsstyrelsen
tillhanda.
Om Sektionsstyrelsen så beslutar ska årsmöte istället hållas per capsulam (digitalt
eller via post). Sektionsstyrelsen ska i så fall tillse att Apotekarsocietetens kansli
utser en person som ska justera protokollet och en person som ska kontrollera att
endast röstberättigande medlemmar deltar och röstar på ett sådant årsmöte, samt
i förekommande fall räkna röster.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till, eller göras digitalt tillgänglig för,
medlemmarna senast fyra veckor före mötet. I kallelsen ska tydligt anges de
ärenden som ska behandlas på årsmötet. Handlingar som ska ligga till grund för
beslut ska skickas ut, eller göras digitalt tillgängliga, senast två veckor före mötet.
•
•
•
•
•
•
•

dagordning,
verksamhetsberättelse,
propositioner,
motioner med Sektionsstyrelsens yttrande,
verksamhetsplan och kostnadsuppskattning,
valberedningens förslag,
övriga dokument som innehåller ärenden som är föremål för beslut på

årsmötet.
Om stadgeändring föreslås ska föreslagna ändringar tydligt framgå i kallelsen.
Ordinarie årsmöte

§ 13
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år tidigast i september och senast i december.
Vid mötet ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
3. Val av protokollförare
4. Val av en-två person(er) att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. Anmälan och godkännande av Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse
7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för Sektionsstyrelsens ledamöter
8. Propositioner eller andra ärenden som Sektionsstyrelsen hänskjutit till
årsmötet
9. Motioner eller andra ärenden som medlem senast två veckor innan
årsmötet skriftligen lämnat in till Sektionsstyrelsen för behandling
10. Val av ordförande och minst fyra ledamöter att utgöra Sektionsstyrelse
11. Val ordförande och två ledamöter att utgöra valberedning
12. Val av två Fullmäktigeledamöter samt eventuellt val av ytterligare
Fullmäktigeledamöter (i händelse av tilläggsmandat). De ytterligare valda
ledamöterna ska väljas i prioritetsordning.
13. Val av erforderligt antal Fullmäktigesuppleanter som väljs i
prioritetsordning
14. Presentation av verksamhetsplan och kostnadsuppskattning för kommande
verksamhetsår
Till förtydligande av punkt 12 och 13, för det fall att Sektionens antal
fullmäktigemandat ändras efter Sektionens årsmöte, regleras detta genom att
suppleanter inträder som ordinarie ledamöter vid utökning och ordinarie ledamöter blir suppleanter vid minskning.

Extra årsmöte

För det fall att årsmötet hålls per capsulam ska följande gälla: Avgivna godkända
röster tillsammans med röstande medlems kontaktuppgifter utgör röstlängd. För
att årsmötet ska anses ha genomförts på ett korrekt sätt ska det vara minst 14
dagar mellan årsmöteshandlingarnas utsändande och sista dag för medlem att
delta och rösta. De personer som utsetts att justera protokollet respektive
kontrollera årsmötets korrekthet ska tillse att mötesordföranden undertecknar
protokollet samt senast 14 dagar efter angiven sista dag till Sektionsstyrelsen
skicka protokoll med bifogad röstlängd samt uppgift om att årsmötet genomförts
på ett korrekt sätt eller inte.
§ 14
Extra årsmöte sammanträder när
a) Sektionsstyrelsen finner det nödvändigt
b) Apotekarsocietetens styrelse begär det eller
c) minst en tredjedel av sektionsmedlemmarna för angivet ändamål
skriftligen begär det hos sektionsstyrelsen..
Extra årsmöte ska äga rum inom sex veckor från det Apotekarsocietetens styrelses,
eller sektionsmedlemmarnas, begäran kommit Sektionsstyrelsen tillhanda. Kallelse
ska tillsammans med dagordning och handlingar som ska ligga till grund för beslut

skickas, eller göras digitalt tillgängliga, till sektionsmedlemmarna minst två veckor
före mötet.

Regler för beslut på
årsmöte

Vid extra årsmöte ska inte förekomma annat ärende än det/de, som angivits i
kallelsen eller som är direkt kopplade till dessa.
§ 15
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande.
Varje medlem har en röst. Som årsmötets beslut gäller den mening som får flest
röster, om inte särskilda regler anges i dessa stadgar. Omröstning sker öppet om
inte närvarande medlemmar enhälligt beslutar annat. Vid val ska dock sluten
omröstning ske om inte närvarande medlemmar enhälligt beslutar annat.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Det gäller dock inte vid val, då ska
avgörande istället ske genom lottning.
Frånvarande sektionsmedlem får ge annan sektionsmedlem fullmakt att på sina
vägnar delta i omröstning vid årsmöte. Oavsett fullmakt från sektionsmedlem får
befullmäktigad medlem inte rösta för mer än en frånvarande medlem.

Stadgeändring

Särskilda majoritetskrav gäller för beslut om stadgeändring.
§ 16
Stadgarna består av två typer av bestämmelser, tvingande eller valbara. När
Apotekarsocietetens Fullmäktige beslutar om sektioners generiska stadgar, ska
Fullmäktige samtidigt ange vilka bestämmelser som är valbara för Sektion, övriga
bestämmelser är tvingande.
Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av enskild medlem,
Sektionsstyrelsen eller Apotekarsocietetens styrelse.
För att ändra stadgarna krävs beslut av årsmöte. Beslutet ska stödjas av minst 2/3
av antalet avgivna röster.
Om ändringen gäller bestämmelse i stadgarna som inte är valbar, krävs att
ändringen godkänns av Apotekarsocietetens Fullmäktige för att vara giltig.

Sektionsstyrelsens
sammansättning

Sektionsstyrelsens
uppdrag

Det åligger Sektionsstyrelsen att tillse att stadgeändring sker i enlighet med denna
punkt.
§ 17
Sektionsstyrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Sektionsstyrelsen
konstituerar sig själv och ska inom sig utse vice ordförande och sekreterare.
Mandatperioden är ett år och omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
§ 18
Sektionsstyrelsen ansvarar för ledningen av Sektionens verksamhet i
överensstämmelse med dessa stadgar, Apotekarsocietetens stadgar, av årsmötet
fattade beslut samt utgör Sektionens beslutande organ mellan årsmötena.
Sektionsstyrelsen har särskilt följande uppgifter:
1. att ta erforderliga initiativ för att främja Apotekarsocietetens ändamål
2. att kalla till årsmöte

3.
4.
5.
6.
7.

Sektionsstyrelsemöten

att bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet
att till årsmöte avge verksamhetsberättelse
att verkställa av årsmötet fattade beslut
att i förekommande fall utse den/dem som ska representera Sektionen
att till Apotekarsocietetens styrelse senast den 1 oktober inlämna förslag
till verksamhetsplan med kostnadsuppskattning för kommande kalenderår
§ 19
Sektionsstyrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av
ordföranden eller då minst två ledamöter begär det.
Ordföranden kan besluta att möte ska hållas, eller ärende ska avgöras, per
capsulam genom telefonmöte eller på liknande sätt alternativt genom skriftlig
omröstning. Om inte särskilt protokoll upprättas vid beslut som fattas på detta sätt
ska beslutet anmälas vid kommande styrelsemöte.

Regler för
Sektionsstyrelsebeslut

Ekonomiska medel

Valberedning

Protokoll ska föras vid samtliga styrelsemöten. Protokoll ska undertecknas av
sekreterare samt justeras av ordföranden. Ledamot har rätt att få avvikande
mening antecknad i protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd per
kalenderår och förvaras hos Apotekarsocieteten.
§ 20
Sektionsstyrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är
närvarande. För att ett beslut ska vara giltigt ska det stödjas av majoriteten av
styrelsens närvarande ledamöter eller vid lika röstetal den mening som företräds
av ordföranden.
För beslut krävs att samtliga ledamöter fått rimlig tid att sätta sig in i ärendet och
fått ett tillfredsställande beslutsunderlag.
§ 21
Sektionen tilldelas årligen, för att kunna bedriva sin verksamhet, en andel av den
medlemsavgift som Sektionens medlemmar betalar till Apotekarsocieteten.
Den årliga summan beslutas av Apotekarsocietetens styrelse efter fastställande av
Sektionens budget. Budgeten baseras på den verksamhetsplan och
kostnadsuppskattning som Sektionsstyrelsen tillställt Apotekarsocieteten enligt §
18.
§ 22
Medlem i Sektionen är valbar till ledamot i valberedningen. Ledamot i
Sektionsstyrelse eller närstående till denne är inte valbara.
Valberedning ska utgöras av en grupp som ska bestå av en ordförande och två
ledamöter.
Valberedningens uppdrag är att till årsmöten föreslå valbara kandidater till
ordförande och styrelseledamöter.
Valberedningen ska så långt möjligt arbeta enligt den av Apotekarsocieteten senast
fastställda policy och instruktion för valberedningens arbete.
Valberedningens förslag ska, så långt möjligt, ske utifrån Apotekarsocietetens
policy om styrelsens representativitet, ansvar och kompetens.
§ 23

Tolkning av stadgar

Tvist

Vilande Sektion

Om tvekan uppstår om tolkningen av dessa stadgar, eller om fråga eller situation
uppkommer som inte är förutsedd ska Apotekarsocietetens styrelse avgöra frågan.
§ 24
Tvister som uppstår om tolkning och tillämpning med anledning av dessa stadgar
ska i första hand lösas internt inom Sektionen genom medling med stöd av
Apotekarsocietetens styrelse.
Om tvisten inte kan lösas genom medling ska den slutligt avgöras av
Apotekarsocietetens styrelse.
§ 25
Apotekarsocietetens styrelse kan besluta att Sektionen ska vara vilande om ingen
verksamhet eller sektionsstyrelse finns.

