Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening
Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

§1
Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare
som är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och som är verksamma inom, eller
har intresse för, ämnet rättsodontologi.
Varje medlem i Sveriges Tandläkarförbund äger rätt att ansöka om medlemskap i
föreningen
Medlemskap kan även vinnas av andra än tandläkare med intresse för
rättsodontologi.
Ansökan om medlemskap prövas och beviljas av föreningens styrelse.
Alla medlemmar av Svensk Rättsodontologisk Förening är automatiskt medlemmar i
Nordisk Rättsodontologisk Förening.
Till hedersmedlem i Svensk Rättsodontologisk Förening kan årsmötet utse person
som på ett förtjänstfullt sätt verkat för Svensk Rättsodontologisk Förenings intressen
eller för främjande av rättsodontologisk vetenskap och utbildning eller som Svensk
Rättsodontologisk Förening av annan anledning önskar speciellt hedra.

§2
Föreningen har till uppgift att:
-

samla tandläkare som har intresse för rättsodontologi

-

samordna och driva rättsodontologiska frågor gentemot myndigheter och
andra organisationer

-

genom utbildningsverksamhet öka kunskap och utveckling inom
ämnesområdet

-

medverka till samordning av den regionala kurs- och föredragsverksamheten

-

tillvarata utbildnings- och forskningsfrågor inom ämnet rättsodontologi

-

samarbeta med rättsodontologiska föreningar i andra länder
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§3
Föreningen skall hålla ett ordinarie sammanträde – årsmöte - per kalenderår. Detta
äger rum i anslutning till Odontologisk Riksstämma. Extra sammanträde med
föreningen äger rum efter beslut av styrelsen eller då minst 20 av föreningens
medlemmar därom skriftligen gjort framställan till styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall ske minst fyra veckor före sammanträdet.
Till extra föreningsmöte skall kallelse ske minst två veckor före sammanträdet.
Dagordning jämte styrelsens årsberättelse, styrelsens förslag till medlemsavgift för
kommande verksamhetsår, revisorernas berättelse och valnämndens förslag till
styrelse och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår skall medfölja kallelse
till årsmöte.

§4
Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp i dagordning för mötet:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprättande och justering av röstlängd
3. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
6. Val av två protokolljusterare
7. Val av två rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
9. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Val av ordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av övriga ledamöter
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
17. Val av programkommitté
18. Val av valberedning
19. Utseende av firmatecknare för föreningen
20. Övriga frågor
21. Årsmötets avslutande
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas de ärenden som föranlett det extra
föreningsmötet och som upptagits på dagordning för mötet
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§5
Föreningens verksamhets- förvaltningsår sträcker sig från ett ordinarie årsmöte till
nästkommande ordinarie årsmöte.

§6
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande samt ytterligare tre
ledamöter.
I styrelsen röstas alltid öppet. Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är
närvarande. Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom
vid val, då lotten avgör.
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll som justeras av ordföranden samt
ytterligare en ledamot. Om styrelsen sammanträder per post eller telefon skall
protokollet justeras av samtliga deltagare.
Styrelsen äger rätt att, vid behov, adjungera personer för plats i styrelsen. Dessa
personer äger endast yttrande- och förslagsrätt.

§7
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes vid
årsmötet två ordinarie revisorer jämte en suppleant. Revisorerna skall senast två
veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen ha ingivit sin revisionsberättelse

§8
För främjande, planering, administration och genomförande av kursresor och sociala
aktiviteter väljes vid årsmötet en programkommitté bestående av två ordinarie
ledamöter och en suppleant. Kommittén utser inom sig sammankallande.

§9
Årsmötet väljer en valnämnd på två personer med uppgift att ställa förslag till styrelse
och övriga funktionärer för kommande verksamhetsår.
Valnämnden utser inom sig en sammankallande person.
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§10
Styrelsen och övriga funktionärer väljes för ett verksamhetsår och inträder i sina
funktioner omedelbart efter val. Den kan helt eller delvis omväljas.
Uppkommer under löpande mandatperiod vakans som:
-

ordförande, inträder vice ordförande såsom ordförande intill nästkommande
årsmöte

-

vice ordförande, inträder en av styrelsen inom sig utsedd ledamot att tillika
vara vice ordförande intill nästkommande årsmöte

-

övrig ledamot, ersätts denne av annan styrelsemedlem.

Uppkommer vakans som ledamot av annan nämnd än valberedningen utser
styrelsen - efter hörande av valberedningen - ersättare. Kompletteringsval sker alltid
för återstående del av mandatperioden.
Kompletteringsval kan vid tvingande skäl ske vid extra sammanträde.

§11
Vid röstning gäller enkel majoritet dock med undantag för vad som stadgas i
§ 12 och § 13
Vid sammanträde äger varje närvarande enskild medlem en röst.
Röstning med fullmakt är tillåten. Varje medlem får därvid företräda ytterligare en
medlem.
Vid sammanträde äger styrelsen yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor som inte
rör det gångna årets verksamhet och förvaltning. I frågor som rör det gångna årets
verksamhet och förvaltning äger styrelsen endast yttrande- och förslagsrätt.
Vid sammanträde röstas alltid öppet utom vid val då mer än en kandidat är
nominerad till en och samma funktion. I detta fall röstas medelst röstsedel. Vid lika
röstetal avgör lotten.
Vid röstning skall röstningsresultatet protokollföras.
Föreningen är beslutsmässig, om vid sammanträde minst 4/5 av närvarande
röstberättigade medlemmar röstar.
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§12
Medlem skall erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Betalning skall vara
föreningen tillhanda senast den 31 januari årligen.
Medlem som trots anmaning icke betalt årsavgift för närmast föregående år utesluts
ur föreningen. Detta gäller ej nytillkommen medlem.
Den som uteslutits ur föreningen skall, för att åter kunna beviljas medlemskap i
föreningen, före ansökan om medlemskap till fullo ha erlagt vid uteslutningen förfallna
och ej erlagda avgifter som medlemmen varit skyldig att erlägga.
Medlem som utträtt har inte rätt att återfå erlagda avgifter.
Medlem som ej betalt årsavgift för innevarande år äger ej rösträtt vid årsmöte eller
extra sammanträde med föreningen.
Medlem, som bryter mot stadgarna eller på annat sätt allvarligt skadar föreningen
eller dess intressen, kan av föreningsstyrelsen uteslutas. Medlem kan dock inte
uteslutas utan att medlemmen beretts tillfälle att yttra sig.
Föreningsstyrelsens beslut om uteslutning skall fattas med minst 4/5 majoritet.
Föreningsstyrelsen kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem.

§13
För ändring och tillägg i stadgarna fordras beslut härom av minst 4/5 av närvarande
röstberättigade medlemmar på ordinarie årsmöte.

§14
För att föreningen skall kunna upplösas fordras beslut härom av minst 4/5 av
närvarande röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande sammanträden
varav ett skall vara ordinarie, till vilket skall kallas enligt § 3.

§15
Vid upplösning av föreningen skall eventuella likvida medel överföras till en
stipendiefond för rättsodontologi, som administreras av Sveriges Tandläkarförbund.
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