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Stadgar för den ideella föreningen Skandinaviska Läkarbanken 
 
 
§ 1 Namn och säte 
 
Föreningens namn är: Skandinaviska Läkarbanken – Ideell förening. Föreningen har sitt 
säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.  
Föreningens organisationsnummer är: 827500-9234. 
 
 
§ 2 Inriktning 
 
Föreningens inriktning är 
 
Att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha 

tillgång till hälso- och sjukvård anpassad efter sina behov 
 
 
§ 3 Uppdrag 
 
Föreningens uppdrag är 
 
Att bedriva hjälpverksamhet i låginkomstländer genom att medicinsk personal – i 

första hand läkare – ställer sig till förfogande för att oavlönade arbeta där; 
 
Att bedriva informationsverksamhet och bildning om behovet av medicinska 

insatser och låginkomstländernas situation; samt 
 
Att bedriva insamlingsverksamhet för att täcka kostnader som uppkommer där 

även administration ingår. 
 
 
§ 4 Ledning av verksamheten 
 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Kansli med personal leder och 
administrerar den löpande verksamheten. 
 
 
§ 5 Medlemskap 
 
Medlemskap i föreningen beviljas var och en som ställer sig bakom samt vill stödja 
föreningens inriktning och uppdrag. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av 
anställd tjänsteman/koordinator efter skriftlig delegation från styrelsen. 
 
 
§ 6 Utträde 
 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift 
senast den 31 december innevarande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 
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§ 7 Finansiering 
 
Finansiering av verksamheten skall ske genom aktiv insamlingsverksamhet vilket även 
inbegriper donationer, anslag, etc. 
 
 
§ 8 Styrelse, revisor, valberedning 
 
Ordförande samt revisor väljs av föreningens årsmöte varje år. 
Styrelseledamöter samt valberedning väljs av föreningens årsmöte för en period om 1-3 år.  
Antalet ledamöter i styrelsen skall vara minst fem och högst sju samt med tre ersättare. 
Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter varav en sammankallande. 
 
 
§ 9 Styrelsens arbete – beslut 
 
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordföranden företrätt. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig. Styrelsen 
beslutar om rätt att teckna föreningens firma avseende girokonton etc. 
 
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, men också då minst hälften av styrelsens 
ledamöter så begär genom att till ordföranden framlägga skriftligt förslag till ärendelista. 
 
 
§ 10 Bokföring och ekonomiska rapporter 
 
Bokföring skall ske enligt bokföringslagen och revision skall ske löpande under året. 
Bokföringsår är kalenderår. Vid varje styrelsemöte skall rapportering ske enligt av styrelsen 
fastställd plan. 
 
 
§ 11 Avtal – förhandlingar 
 
Föreningen företräds av styrelsens ordförande jämte en styrelseledamot, samt av styrelsen i 
dess helhet. Avtal skall undertecknas av ordförande jämte ytterligare en ledamot av 
styrelsen. 
 
 
§ 12 Årsmöte 
 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas för föreningen före 
maj månadsutgång. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligt senast fyra veckor före beslutad 
tid till medlemmar i föreningen. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1 Val av ordförande för mötet 
2 Upprättande av röstlängd 
3 Val av sekreterare 
4 Val av protokollsjusterare 
5 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
6 Fastställande av dagordning för årsmötet 
7 Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 
8 Revisionens berättelse för samma tid 
9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av rörelseresultat 
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10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
12 Val av ordförande för föreningen 
13 Val av övriga ledamöter i styrelsen och ersättare 
14 Val av revisor 
15 Val av valberedning 
16 Fastställande av medlemsavgift 
17 Övriga ärenden som berör föreningens årsmöte och som anmälts till styrelsen senast två 
veckor innan årsmötet. 
 
 
§ 13 Extra årsmöte 
 
Extra årsmöte kan hållas om årsmötet eller styrelsen så beslutar. Vid extra årsmöte skall 
endast tas upp ärenden som angivits i kallelse till mötet. Som ordförande fungerar 
föreningens ordförande – om inte mötet beslutar annat. Kallelse till extra årsmöte sker 
enligt § 12 senast fyra veckor före beslutat datum. 
 
 
§ 14 Stadgeändring 
 
För ändring av dessa stadgar krävs ett enhälligt beslut på ett årsmöte, alternativt 2/3 
majoritet för likalydande förslag vid två på varandra följande årsmöten. 
 
 
§ 15 Föreningens upplösning 
 
För upplösning av föreningen krävs att all verksamhet har avvecklats och att inga 
anställningsförhållanden föreligger. För beslut om upplösning av föreningen krävs ett 
enhälligt beslut på ett årsmöte, alternativt 2/3 majoritet för likalydande förslag vid två på 
varandra följande årsmöten. 
Eventuella tillgångar – d.v.s. likvida medel och inventarier sedan löner, hyror och andra 
åtaganden betalats – skall tillfalla Erikshjälpen Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och 
hjälpverksamhet. 
 
 
Ovanstående stadgar har antagits vid Skandinaviska Läkarbankens årsmöte 22 april 2018.  
 
 
 

 

 


