
STADGAR FÖR UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING  
Antagna vid årsmötet den 2 december 2008 

 
§ 1 Uppsala Medicinhistoriska Förening, som grundades 1984, har till uppgift 
 
 att  samla sina medlemmar och andra personer med intresse för föreningens verksamhet till föredrag och 

diskussioner i ämnen som rör medicinens, och närliggande ämnens, historia, 
 
 att  främja medicinhistorisk utbildning och forskning, 
 
 att  i övrigt verka för att föremål, dokument, böcker och arkivmaterial av medicinhistoriskt och 

vårdhistoriskt intresse bevaras, vårdas och visas. 
 
§ 2  Till medlem kan envar med intresse för föreningens syften antagas. Fråga om medlemskap avgörs av 

föreningens styrelse. 
 
 

§ 3 Årsmöte hålls senast under april månad. Kallelse till årsmöte med underlag ska sändas ut minst 14 dagar 
före mötet. 

 Vid årsmötet ska följande punkter behandlas: 
 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet.  
2. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 
3. Styrelsens berättelse om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under det närmast föregående 

kalenderåret. 
4. Revisorernas berättelse. 
5. Fastställande av resultat- och balansräkning och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
6. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelsemedlemmar till ett antal av lägst fyra och högst 

nio för ett år.   
7. Val av två revisorer med en suppleant. 
8. Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
9. Val av valberedning. 

 
Vid lika röstetal gäller ordförandens mening utom vid val, då lotten avgör.  
 

§4 Styrelsen åligger att inom sig utse sekreterare och skattmästare. 
 Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det lämpligt eller då två ledamöter begär det, 
 dock minst två gånger årligen. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. 
 Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande samt minst tre övriga ledamöter är 

närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 
 
§ 5       Medlem i föreningen erlägger stadgad årsavgift, som fastställs av årsmötet. 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  
Årsmöte skall äga rum senast under april månad. Mellan årsmötena kan andra sammankomster inläggas. 
Kallelse till möte skall ske skriftligen eller per epost till de medlemmar som godkänner detta. Det åvilar 
medlemmarna att meddela sekreteraren ändrade post- och epostadresser. 
 

§ 6 Föreningen har år 2001 instiftat en " Lars Thorén-föreläsning i medicinhistoria". Föreläsningen skall 
hållas årligen. Arrangemanget sker i samråd med Stiftelsen för det medicinhistoriska museet i Uppsala. 
Som föreläsare bör inbjudas personer med nyheter inom det medicinhistoriska området, såväl nationellt 
som internationellt. Föreläsningarna skall annonseras offentligt. 

 
§ 7  Stadgarna kan ändras genom beslut vid årsmöte, varvid fordras att minst två tredjedelar av  

närvarande medlemmar är eniga om beslutet. Förslag om stadgeändring inlämnas till styrelsen, som jämte 
eget yttrande däröver skriftligen meddelar detsamma till samtliga medlemmar i samband med kallelse till 
årsmöte. 

 
§ 8 Beslut om upplösande av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten. För beslut fordras 

att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om beslutet.  
 Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Stiftelsen för det medicinhistoriska  
 museet i Uppsala. 


	STADGAR FÖR UPPSALA MEDICINHISTORISKA FÖRENING  

