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I. Allmänna bestämmelser
§1
Sveriges Veterinärförbund1) är en sammanslutning av veterinärer och veterinärstuderande.
Förbundet är anslutet till Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation).
Förbundet är en intresseförening för veterinärer med syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten och veterinärmedicinska vetenskaper samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.
För fullgörande av sina uppgifter tillkommer det förbundet:
att upprätthålla en god och värdig anda inom veterinärkåren,
att företräda kåren i frågor, som för densamma är av allmän betydelse eller kan föranleda framställningar och förslag till departement och myndigheter,
att verka för ett fast samarbete mellan grupperingar inom förbundet,
att samarbeta med utländska veterinära riksorganisationer,
att främja veterinärmedicinsk forskning och utbildning,
att årligen arrangera veterinärkongress, samt
att utge en tidskrift såsom sitt organ.
§2
Sveriges Veterinärförbunds verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk
rättsstat, sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna.

II. Organisation
§3
Förbundet har sitt säte i Stockholm. Dess angelägenheter handhas av fullmäktigemötet. Verksamheten
utövas genom förbundsstyrelsen samt dess underställda organ, föreningar och utskott:
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS),
Anställda Veterinärers Förening (AVF),
Företagande Veterinärers Förening (FVF),
verkställande utskottet,
marknadsutskottet,
djurskyddsutskottet
etikutskottet
redaktionsutskottet, samt
andra utskott som beslutas av förbundsstyrelsen.
SVS omfattar samtliga förbundets medlemmar. Sällskapets ändamål och organisation framgår av särskilda stadgar för SVS.
§4
Förbundets räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

1) Sveriges Veterinärförbund utgör en omorganisation av Svenska Veterinärläkareföreningen, som stiftades 6/10 1860. Veterinärförbundet har övertagit Svenska Veterinärläkareföreningens verksamhet och skyldigheter, dess fonder och övriga tillgångar.
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III. Föreningar
§5

Inom Sveriges Veterinärförbund finns två föreningar – AVF (Anställda Veterinärers Förening)
och FVF (Företagande Veterinärers Förening).
Förening är en sammanslutning av veterinärer med intressegemenskap i fråga om anställningsoch arbetsförhållanden respektive näringsverksamhet och har som huvudsakligt syfte att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen.
Förening fastställer egen medlemsavgift för finansiering av sin verksamhet.
Förenings stadgar ska innehålla de bestämmelser, som enligt fullmäktigemötets beslut ska ingå i
sådana stadgar. Stadgarna och budgeten ska vara godkända av förbundsstyrelsen.
Fråga om förenings upptagande eller kvarstående inom förbundet avgöres av fullmäktigemötet.
Samtliga medlemmar i förening, vilka är legitimerade veterinärer eller veterinärstudenter, ska
vara medlemmar i förbundet.
Förening får inte utan förbundsstyrelsens medgivande företräda förbundet eller vidta åtgärder i
ärenden som ankommer på förbundet.
Sveriges Veterinärförbund delegerar till AVF att driva förbundets förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor samt tillhandahålla övrig facklig service.
Sveriges Veterinärförbund uppdrar åt FVF att bedriva verksamhet som stödjer företagande veterinärers näringsverksamhet.
I en fråga där konflikt, av betydelse för veterinärförbundets verksamhet, råder mellan AVF:s respektive FVF:s uppfattning eller agerande ska frågan hänskjutas till förbundsstyrelsen för medling.
Lyckas inte medlingen ska förbundsstyrelsen inte ta ställning för endera parten. Föreningarna har då
rätt att agera i eget namn med iakttagande av förbundets stadgar. Föreningarna ska agera på ett konstruktivt och kollegialt sätt med upprätthållande av veterinärkårens anseende i samhället och en värdig
anda inom veterinärkåren.
§6
Förening åligger:
att omedelbart för godkännande underställa förbundsstyrelsen beslut om ändring av eller tillägg
till sina stadgar eller särskilda bestämmelser,
att årligen meddela förbundsstyrelsen uppgift om sina förtroendemän, samt
att följa fullmäktigemötets och förbundsstyrelsens beslut.

IV. Medlemskap
§7
Till medlem i förbundet kan antas den som enligt gällande bestämmelser är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige samt veterinärstuderande.
För veterinär är medlemskap i en förening obligatoriskt vid inträde i förbundet.
Ansökan om inträde i förbundet åtföljd av uppgift om önskat medlemskap i förening ska göras
hos förbundsstyrelsen. Till ansökan ska vara bifogad förbindelse att följa förbundets stadgar, fullmäktigemötets och förbundsstyrelsens beslut samt etikutskottets beslut i kollegiala och etiska frågor.
Veterinär, som på grund av avgång ur tjänst, tjänsteinnehav eller av annat skäl inte kan eller bör
tillhöra förening får efter anmälan till respektive förening vara direktansluten till förbundet.
Veterinärstuderande direktansluts till Sveriges Veterinärförbund om inte den studerande anmäler till förbundsstyrelsen att medlemskap i AVF eller FVF önskas. För ansökan om medlemskap i förening gäller respektive föreningsstadgar. Efter avslutad veterinärutbildning överförs medlemmen automatiskt från att vara direktansluten till medlemskap i AVF om hon/han inte meddelar förbundsstyrelsen annat.
Endast föreningsmedlem samt till förbundet direktansluten veterinärstuderande kan komma i
åtnjutande av respektive förenings service eftersom verksamheten bekostas av dess medlemsavgifter.
Ny medlem har inte rätt till individuell facklig service från förbundet i ärende som förelegat redan vid tidpunkten för inträdesansökan om det inte föreligger särskilda skäl.
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Person, som inte är behörig att i Sverige utöva veterinäryrket men står förbundets verksamhet
och strävanden nära, kan av fullmäktigemötet inväljas i förbundet såsom ständig medlem utan rösträtt.
Till hedersledamöter kan kallas personer inom eller utom landet, som synnerligen främjat förbundets syften.
§8
Förbundsmedlem är skyldig
att iaktta lojalitet gentemot förbundet,
att ställa sig till efterrättelse dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut,
att följa förbundets etiska regler, samt
att respektera ingångna förhandlingsöverenskommelser liksom även beslut om konfliktåtgärder,
om inte medlems behöriga handlingsfrihet därigenom begränsas då han/hon uppträder som företrädare för annat legitimt intresse.
Förbundsmedlem erlägger med nedan nämnda undantag av fullmäktigemötet beslutade avgifter.
Om förbundsstyrelsens rätt att debitera extra avgifter i samband med pågående eller befarad arbetskonflikt stadgas i § 19.
Om särskilda skäl föreligger kan medlem helt eller delvis befrias från avgifter till förbundet. Vidare befrias egenföretagande medlem, som inte innehar någon form av anställning, från avgift som
hänför sig till Sveriges Veterinärförbunds konfliktmedel, efter anmälan med styrkta uppgifter till förbundsstyrelsen.
Ständig medlem och hedersledamot erlägger inte någon medlemsavgift.
Delägare i Sveriges Veterinärförbunds enskilda pensionsfond (Herofonden) erlägger samtidigt
med andra avgifter även en särskild avgift till understödsfonden i enlighet med stadgarna för pensionsfonden.
§8a
Röstberättigade vid val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen; ordförande och vice ordförande i SVS; samt fullmäktigeledamöter är förbundets medlemmar och till förbundet kallade hedersledamöter. Undantagna är veterinärstuderande från och med första till och med
fjärde årskursen, medlem som gått i pension, om han/hon inte frivilligt valt att kvarstå som fullt betalande medlem, samt ständig medlem och hedersledamot som inte är behörig eller av vederbörande
myndighet medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige.
§9
Medlem, som önskar utträde ur förbundet ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Medlemskapet i förbundet upphör vid utgången av innevarande månad under vilken anmälan inkommit.
Utträde befriar inte medlem från de förpliktelser gentemot förbundet, som under medlemstiden
ålegat honom/henne och får inte hindra förbundsstyrelsens eller etikrådets ingripande mot honom/henne, om han/hon före utträdet brutit mot förbundets stadgar eller åsidosatt fullmäktigemötets
eller förbundsstyrelsens beslut eller etikrådets beslut i kollegiala och etiska frågor.
Medlem, som efter utträde begär återinträde, kan av förbundsstyrelsen åläggas särskild återinträdesavgift, högst motsvarande tre års medlemsavgifter.
§ 10
Medlem kan, efter beslut av förbundsstyrelsen, uteslutas ur förbundet,
om han/hon kränker hedersbud, visar sig ovärdig den aktning, som veterinär bör åtnjuta eller i
hög grad uppsåtligen brister i den hänsyn, som bör tas till kolleger,
om han/hon åsidosätter beslut av etikrådet, som berör honom/henne,
om han/hon åsidosätter eller bryter emot förbundets etiska regler,
om han/hon utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot förbundet
om han/hon inte rättar sig efter fullmäktigemötets eller förbundsstyrelsens beslut,
om det efter utredning av förbundsstyrelsen kan visas att han/hon blivit antagen i strid med
dessa stadgar, eller
om han/hon fått sin legitimation som veterinär indragen av Ansvarsnämnden för djurens hälsosjukvård.

4

Förbundsstyrelsens beslut om uteslutning gäller omedelbart men kan överklagas till fullmäktige
inom 30 dagar från det att mottagaren fått del av beslutet. Medlemmen anses ha fått del av beslutet tio
dagar efter det att meddelandet om uteslutning inlämnats till postbefordran. Medlem som blivit utesluten på grund av obetalda medlemsavgifter eller som blivit utesluten på grund av förlorad rätt att utöva
veterinäryrket i Sverige äger inte rätt att överklaga uteslutningsbeslutet.
§ 11
Enskilda medlemmar äger var för sig ingen rätt till förbundets medel. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur förbundet har ingen rätt till förbundets medel för sig och sina anhöriga, dock med undantag för
vad som särskilt stadgas i instruktionen för pensionsnämnden.

V. Fullmäktige
§ 12
Fullmäktigemötet utgörs av 30 fullmäktigeledamöter, varav hälften väljs vartannat år, för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive
sektionerna.
Veterinärstuderande från och med första till och med fjärde årskursen samt medlem som gått i
pension, om han/hon inte frivilligt valt att kvarstå som fullt betalande medlem, samt ständig medlem
och hedersledamot som inte är behörig eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som
veterinär i Sverige är inte valbar som fullmäktigeledamot. Ledamot i förbundsstyrelsen samt ordf. och
vice ordförande i AVF, FVF och SVS inte är valbara som fullmäktigledamot. Veterinärstuderande från
och med femte årskursen får utgöra högst 10% av fullmäktigeledamöterna. Medlem anställd inom
kansliorganisationen är inte valbar till fullmäktige.
Presentation av kandidater till fullmäktige sker i förbundets tidskrift och på hemsidan. Valet sker
genom elektronisk omröstning. Valperioden sträcker sig till 14 dagar efter veterinärkongressens slut.
§ 13
Fullmäktige avhåller ordinarie möte vartannat år.
Datum för fullmäktigemöte samt datum för motionstidens utgång ska tillkännages i förbundets
tidskrift senast sexton veckor före mötet.
Kallelse utfärdas av förbundsstyrelsen genom personligt meddelande senast fyra veckor före
mötet. Föredragningslista tillställs fullmäktige och deras ersättare senast fjorton dagar före mötet. På
föredragningslistan ska tas upp, förutom stadgeenliga ärenden, förbundsstyrelsens framställningar till
mötet samt av förening, sektion eller förbundsmedlem väckt förslag, som till förbundsstyrelsen inkommit senast sex veckor före mötet. Motion inkommen därefter tas inte upp för beslut av fullmäktige. Förslag från förening, sektion eller förbundsmedlem ska åtföljas av förbundsstyrelsens yttrande
över dessa förslag. Föredragningslistan publiceras även i förbundets tidskrift.
Förbundsstyrelsen kallar fullmäktige till extra möte, när revisorerna så begär, när minst en fjärdedel av förbundets medlemmar så begär, eller om förbundsstyrelsen finner detta nödvändigt, dock
tidigast femton dagar efter utfärdad kallelse.
Ledamot i förbundsstyrelsen och i styrelsen för AVF och FVF, ordförande och vice ordförande
i SVS samt ordföranden i etikrådet eller ersättare för denne får delta i fullmäktigemötets förhandlingar
och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.
Vid förfall av till fullmäktigemötet utsedd ledamot ska ersättare kallas.
Vid fullmäktigemötet får ej förekomma röstning med fullmakt.
§ 14
Ordinarie fullmäktigemöte åligger:
att fastställa de bestämmelser, som ska ingå i förenings stadgar,
att besluta om Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps upphörande,
att besluta om förenings upptagande och kvarstående inom förbundet,
att fastställa stadgar och reglementen för förbundets fonder och stiftelser,
att utfärda allmänna föreskrifter för den ekonomiska förvaltningen,
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att fastställa förbundets balans- och resultaträkningar för det senaste året,
att fastställa verksamhetsplan med budgetunderlag för nästkommande år,
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
att besluta om förbundets medlemsavgifter för nästkommande år,
att fastställa riktlinjerna för förbundets verksamhet,
att besluta om ständig medlems upptagande i förbundet,
att besluta rörande kallelse till hedersledamot av förbundet,
att besluta om tilldelande av förbundets medalj i guld eller silver till person som på ett utmärkt
sätt befrämjat vetenskapliga, organisatoriska eller praktiska gärningar på det veterinära området,
att välja:
1) förbundsordförande, förbundets vice ordförande, förbundets andre vice ordförande tillika
SVS ordförande och SVS vice ordförande,
2) förbundsstyrelsens övriga sex ledamöter,
3) valberedning om en sammankallande och fyra övriga ledamöter,
4) två revisorer samt två ersättare för dem varav en med ersättare ska vara förbundsmedlem
och den andra med ersättare auktoriserad revisor, samt
5) två fullmäktigeledamöter och en ersättare att ingå i beredningsutskottet tillsammans med av
förbundsstyrelsen utsedda ledamöter.
Mandatperioden är fyra år från fullmäktigemöte till näst-nästa fullmäktigmöte utom för beredningsutskottets ledamöter vilka väljas från ordinarie fullmäktigemöte till nästa ordinarie fullmäktigemöte.
Vid val till förtroendeposter som i förbundsstyrelsen (inklusive ordförande och viceordföranden), utskott, valberedningen samt till ordförande och vice ordförande i SVS ska valen växlas så att
hälften av gruppen väljs vid varje enskilt fullmäktigemöte.
Fullmäktigemötet har rätt att till förbundsstyrelsen delegera beslutsrätt i en enskild fråga vid ett
tillfälle eller tills vidare.
§ 15
Vid extra fullmäktigemöte får endast förekomma ärende, som föranlett mötet eller står i omedelbart
samband med sådant ärende.
Kallelse ska innehålla förslag till dagordning samt därtill nödvändigt underlag för mötet och ske
genom personligt meddelande.
§ 15 a
Extra fullmäktigemöte åligger:
att avgöra den fråga som föranlett mötet.
§ 16
Fullmäktige utser inom sig ordförande att leda fullmäktiges möte.
Begärs vid fullmäktigemöte omröstning har varje fullmäktig en röst. Omröstning är, utom vid
val, öppen. Faller rösterna lika skiljer lotten vid val, men i övrigt gäller den mening som mötesordföranden biträder.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt, om inte stadgarna föreskriver annat.
Protokoll vid fullmäktigemöte justeras av fullmäktigemötets ordförande tillsammans med två vid
mötet utsedda justeringspersonerna.

VI. Årsmöte
§ 17
(Borttagen efter beslut av Fullmäktigemötet 2014)

6

VII. Förbundsstyrelsen
§ 18

Förbundsstyrelsen utgörs av förbundets ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt sex ledamöter. Förbundets andre vice ordförande är tillika ordförande i SVS. Vice ordförande i SVS samt en representant för AVF:s respektive FVF:s styrelser har rätt att närvara och yttra sig
vid förbundsstyrelsens sammanträden.
Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar, presenteras i förbundets tidskrift samt hemsida och väljs av fullmäktigemötet.
Valbar till förbundsstyrelsens ordförande, förbundets vice ordförande, förbundets andre vice
ordförande tillika SVS ordförande, SVS vice ordförande samt de övriga sex ledamöterna i förbundsstyrelsen är varje medlem i Sveriges Veterinärförbund med undantag av veterinärstuderande, pensionärsmedlem, ständig medlem samt hedersledamot som inte är behörig eller av vederbörande myndighet
medgivits rätt att verka som veterinär i Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte samtidigt vara
vice ordförande i SVS eller ledamot av styrelserna för AVF eller FVF. Medlem anställd inom kansliorganisationen är inte valbar till förbundsstyrelsen.
§ 19
Förbundsstyrelsen åligger:
att ägna sin uppmärksamhet åt allt, som rör förbundets verksamhet,
att efter förslag från valberedningen utse ledamöter i djurskyddsutskottet, etikutskottet och redaktionsutskottet,
att utse ledamöter i versställande utskottet, marknadsutskottet, beredningsutskottet och andra
utskott vilken förbundsstyrelsen beslutar,
att besluta om instruktioner till förbundsstyrelsen olika utskott samt att anmäla dessa instruktioner till fullmäktigemötet,
att efter förslag från valberedningen utse en ledamot samt två ersättare i Sveriges Veterinärförbunds och försäkringsgivarens gemensamma skadeprövningsnämnd för denna försäkringsgivare enligt
vad som föreskrives i instruktionen för nämnden,
att ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning och besluta om disposition av förbundets
stödfond i enlighet med för denna gällande reglemente,
att besluta om dagtraktamenten och reseersättning,
att utse den eller de personer, som har rätt att teckna förbundets firma,
att besluta om utdelning i de fonder som förbundsstyrelsen är satt att förvalta,
att besluta om extra avgifter, med undantag för medlemmar som anges i § 8, för att täcka kostnader i samband med pågående eller varslad arbetskonflikt varav förbundet eller annan akademikerorganisation kan beröras,
att godkänna förenings och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps stadgar och budget,
att besluta om veterinärs upptagande såsom medlem i förbundet,
att pröva ansökan från medlem om avgiftsbefrielse,
att protokollföra medlems utträde ur förbundet,
att avgöra frågan om medlems uteslutning ur förbundet,
att kalla till fullmäktigemöte,
att i skriftlig form avge verksamhetsberättelse vilken ska bestå av förvaltningsberättelse, balansräkning och resultaträkning,
att verkställa av fullmäktigemötet fattade beslut,
att till fullmäktigemötet avge förslag om riktlinjer för förbundets verksamhet,
att utse två styrelseledamöter att ingå i beredningsutskottet,
att utse ledamöter i Sacos kongress, Sacos representantskap, råd och kommittéer o.d.,
att utse och entlediga förbundets tjänstemän och träffa avtal om deras anställningsvillkor,
att övervaka utgivningen och redigeringen av förbundets tidskrift,
att kungöra och förbereda fullmäktigemöte, det senare tillsammans med beredningsutskottet,
att i samverkan med SVS kollegium anordna förbundets veterinärkongress, samt
att upprätta en besluts- och delegationsordning.
Förbundsstyrelsen har rätt att till utskotten eller kanslichefen delegera beslutsrätt i en enskild
fråga vid ett tillfälle eller tills vidare.
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§ 20
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande.
Omröstning är alltid öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i fråga om uteslutning av medlem ur förbundet, då
minst sju ledamöter ska biträda beslutet.
Styrelsen får fatta beslut per capsulam, om alla ledamöter är ense om beslutet. Sådant beslut justeras vid nästkommande sammanträde.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden tillsammans med en för varje sammanträde utsedd
justeringsperson.

VII a. Förbundsstyrelsens utskott
§ 20 a
Verkställande utskottet (VU) har i uppdrag att förbereda förbundsstyrelsemötena samt styrelseegna eller
med SVS kollegium gemensamma seminarier. Vidare ska VU bereda enskilda frågor inför förbundsstyrelsemöten samt lämna förslag till styrelsebeslut.
VU utses av förbundsstyrelsen och utskottets sammansättning samt närmare arbetsuppgifter framgår av dess instruktioner.
VU kan även ha beslutsbefogenheter i vissa frågor efter delegation från FS.
§ 20 b
Marknadsutskottet (MU) har i uppgift att på uppdrag av FS utveckla de olika delarna av förbundets ekonomiskt inriktade verksamhet. Utskottet ska även följa förbundets kapitalförvaltning och i dessa frågor
bereda beslutsunderlag för FS. Vidare ska MU bevaka ingångna avtal i syfte ett öka förbundets inkomster och söka nya vägar till bättre intäkter för förbundet.
MU utses av förbundsstyrelsen och utskottets sammansättning samt närmare arbetsuppgifter framgår av dess instruktion.
MU kan även ha beslutsbefogenheter i vissa frågor efter delegation från FS.
§ 20 c
Djurskyddsutskott (DU) är under förbundsstyrelsen ansvarig för såväl handläggningen av akuta djurskyddsfrågeställningar som för förbundets långsikta djurskyddsarbete och ska bereda frågor rörande
djurvälfärd, djurskydd samt etiska frågeställningar rörande djurhållning med ett veterinärmedicinskt
perspektiv. DU ska även stimulera kompetensutveckling inom djurskyddsområdet för förbundets medlemmar.
DU utses av förbundsstyrelsen efter förslag från valberedningen efter nominering från
SVS sektioner och utskottets sammansättning samt närmare arbetsuppgifter framgår av dess instruktioner.
DU kan även ha beslutsbefogenheter i vissa frågor efter delegation från FS.
§ 20 d
Etikutskottet (EU) ska breda frågor rörande veterinär yrkesetik samt vara medlemmar behjälplig vid
eventuell konflikt sinsemellan. Utskottet har både en utredande och en rådgivande funktion. Utskottet
ska utgöra ett stöd för medlemmar i yrkesetiska frågor och hålla sig informerat i aktuella etiska frågor
av betydelse för veterinärer. Målet för rådets arbete är att veterinärer ska ha en god yrkesetisk grund i
sin professionella verksamhet.
EU utses av förbundsstyrelsen efter förslag från valberedningen och utskottets sammansättning samt närmare arbetsuppgifter framgår av dess instruktion.
EU kan även ha beslutsbefogenheter i vissa frågor efter delegation från FS.
§ 20 e
Redaktionsutskottet (RU) är rådgivande organ i publikations och informationsfrågor för förbundsstyrelsen och redaktionen för Svensk Veterinärtidning samt utformningen av förbundets hemsida.
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RU utses av förbundsstyrelsen efter förslag från valberedningen efter nominering från
SVS sektioner och sammansättning samt närmare arbetsuppgifter framgår av dess instruktion.
RU kan även ha beslutsbefogenheter i vissa frågor efter delegation från FS.

VIII. Veterinärkongressen
§ 21
Förbundet arrangerar årligen Veterinärkongressen genom samarbete mellan förbundsstyrelsen
och SVS kollegium och sektioner. Information om Veterinärkongressen ska publiceras i förbundets tidskrift.

IX. Valberedningen
§ 22
Valberedningen består av fem ledamöter. Den utser inom sig sekreterare. Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande.
Sammankallande samt fyra ledamöter i valberedningen utses av fullmäktige.
§ 23
Valberedningen har att tillse att det finns minst lika många nominerade som det finns valbara platser.
Valberedningen ska förbereda val av
1) förbundsordförande, förbundets vice ordförande, förbundets andre vice ordförande tillika
SVS ordförande och SVS vice ordförande,
2) förbundsstyrelsens övriga sex ledamöter, samt
3) två revisorer samt två ersättare för dem, varav en med ersättare ska vara förbundsmedlem och
den andra med ersättare auktoriserad revisor
Vidare ska valberedningen till förbundsstyrelsen föreslå för denna att utse
1) sammankallande och sex ledamöter i djurskyddsutskottet varav fem efter nominering från
SVS sektioner,
2) sammankallande och fyra ledamöter samt en ersättare i etikutskottet,
3) sammankallande och fem ledamöter i redaktionskommittén efter nominering från SVS sektioner (övriga ledamöter ar förbundets tidskrifts redaktörer),
4) ordföranden och en ledamot samt två ersättare i Sveriges Veterinärförbunds och försäkringsgivarens gemensamma skadeprövningsnämnd enligt vad som föreskrives i instruktionen för nämnden,
samt
5) nästkommande valberedning.
Valberedningen ska tillställa förbundsstyrelsen sina valförslag avseende förbundsstyrelsens ordförande, förbundets vice ordförande, förbundets andre vice ordförande tillika SVS ordförande, SVS
vice ordförande, styrelsens övriga sex ledamöter, samt revisorer senast veckor innan fullmäktigmöte de
år som sådana hålls.
Avseende utskott som utses av förbundsstyrelsen skall förslag till förtroendemän tillställas förbundsstyrelsen senast den 1 november året innan tillträde ska ske (1 januari året efter).
Valberedningen ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets
förtroendemannaorgan samt i enlighet med 13 § dessa stadgar vid nominering till val av förtroendemän
i förbundsstyrelsen (inklusive ordförande och viceordföranden), utskott, valberedningen samt till ordförande och vice ordförande i SVS lämna sina förslag så att hälften av gruppen väljs vid varje enskilt
fullmäktigemöte.
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X. Valprocedur
§ 24

Sektioner och föreningar ansvarar för att minst tjugoen (21) kandidater till fullmäktige nomineras, fördelade sålunda: AVF nominerar minst elva (11), FVF nominerar minst fem (5), sektionerna
nominerar minst en (1) var eller tillsammans minst fem (5).
Röstberättigade enskilda medlemmar kan nominera kandidater till såväl förbundsstyrelse som
fullmäktige.
Samtliga kandidater till fullmäktige, förbundsstyrelse, samt ordförande och vice ordförande i
SVS presenteras i förbundets tidskrift och på hemsidan. Valperioden sträcker sig till 14 dagar efter
Veterinärkongressens slut. Röstberättigade till dessa val är förbundets medlemmar enligt 8 b §. Varje
medlem äger en röst. De femton kandidater som erhållit flest röster väljs till ordinarie fullmäktigeledamöter. De följande kandidaterna väljs till ersättare i fullmäktige och ska kallas i ordning efter fallande
röstetal. Vid samma röstetal gäller lottning.

XI. Beredningsutskott
§ 25
Beredningsutskottet består av två fullmäktigeledamöter och en ersättare för dessa samt två ledamöter i
förbundsstyrelsen och det har bistå förbundsstyrelsen i dess förberedelser av förbundets fullmäktigemöten. Beredningsutskottets ledamöter välj i enlighet med 14 § dessa stadgar för två år från ordinarie
fullmäktigemöte till nästa ordinarie fullmäktigemöte.

XII. Valnämnd
§ 26

(Borttagen efter beslut av Fullmäktigemötet 2014)

XIII. Revision samt lekmannarevisors särskilda uppgifter
§ 27
Revisorerna har att granska förbundsstyrelsens förvaltning och ska för detta ändamål ha tillgång till
fullständiga handlingar för det avslutade verksamhetsåret. Vidare har revisorerna rätt att göra framställningar föranledda av resultatet av granskningen.
Revisorerna har rätt att om de så finner nödvändigt ålägga förbundsstyrelsen att kalla till fullmäktigemöte och för dem föredra sina anmärkningar.
Förbundets valda lekmannarevisor ska utöver ovan stadgat, kontrollera enskilda nominerade
kandidaters föreslagna till val som fullmäktigeledamöter, ordförande och vice ordföranden i förbundsstyrelsen samt ordförande till SVS och övriga förtroendemannaposter valbarhet. För det fall tveksamhet råder, ska revisorn vid nomineringsperiodens slut avgöra giltigheten i nominering till de ovan angivna förtroendeposterna.

XIV. Stadgeändring
§ 28
Ändring av dessa stadgar eller reglementen och instruktioner för förbundets fonder och stiftelser får
beslutas endast på ordinarie fullmäktigemöte, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslut
om stadgeändring ska biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande fullmäktige.
***
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Stadgar för
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap
(Antagna 1982, med ändringar t.o.m. 2014)

Ändamål
§1
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap inom Sveriges Veterinärförbund har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling, den praktiska verksamheten och därmed veterinärkonsten, såväl inom som
utom landet. Sällskapet ska bedriva sin verksamhet genom information och fortbildning samt genom
att handlägga veterinärmedicinska frågeställningar åt förbundsstyrelsen. Sällskapet och dess sektioner är
också remissinstans för förbundsstyrelsen i veterinärmedicinska frågor.
Sällskapet har till uppgift att i samverkan med sina sektioner och andra kursgivare bedriva kursverksamhet. Kursverksamheten ska tillgodose olika veterinärmedicinska intressen och behov av efterutbildning.

Organisation
§2
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) är en sammanslutning inom Sveriges Veterinärförbund
som omfattar samtliga förbundets medlemmar. Sällskapet leds av ett kollegium, bestående av en ordförande, en vice ordförande samt ordförandena i sällskapets sektioner. En sektion kan utse annan representant än sin ordförande att ingå i kollegiet under förutsättning att denna person är medlem i sektionsstyrelsen. Sällskapets ordförande och vice ordförande väljs av veterinärförbundets fullmäktigemöte. Sällskapets ordförande är tillika Sveriges Veterinärförbunds andre vice ordförande och ingår
därmed i förbundsstyrelsen.
Inom sällskapet finns sektioner för olika djurslag eller discipliner. Kollegiet ska genom nära kontakter med sektionernas styrelser hålla sig informerad om verksamheten inom sektionerna.

SVS valkommitté
§3

SVS valkommitté utgörs av en representant från vardera sektionen inom sällskapet. Valkommitténs uppgift är att förbereda och lämna förslag till valet av SVS ordförande och vice ordförande. Valkommittén ska härvid eftersträva att ordförande och vice ordförande företräder olika veterinära verksamhetsområden samt även beakta vad som förskrivs i § 4 om vice ordförandens ansvar för kursverksamheten. Kommittén ska tillställa valberedningen sina förslag senast åtta veckor innan fullmäktigmöte
de år som sådana hålls.
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Kollegiet
§4
Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps kollegium består av en ordförande och en vice ordförande samt
ordförandena i SVS sektioner. En sektion kan utse annan representant än sin ordförande att ingå i
kollegiet under förutsättning att denna person är medlem i styrelsen. Mandatperioden för SVS ordförande och vice ordförande är fyra år räknat från början av nästkommande verksamhetsår.
Kollegiet har till uppgift att i nära samarbete med sektionerna inom sällskapet bevaka den veterinärmedicinska utvecklingen och ta de initiativ som anses erforderliga i frågor rörande veterinär fortbildning och utveckling.
Inom kollegiets har vice ordförande ett särskilt ansvar för sällskapets efterutbildningsaktiviteter
genom nära samverkan med de utbildningsansvariga inom sektionerna.
Det åligger kollegiet förutom att leda sällskapets verksamhet
att besluta om inrättande av sektion inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,
att biträda förbundsstyrelsen med yttranden i veterinärmedicinska frågor,
att planera SVS fortbildningsaktiviteter,
att samverka med övriga veterinära kursgivare för att tillförsäkra ett allsidigt kursutbud,
att i enlighet med Föreskrifter (JVFS 2013:15) om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter
och allmänna råd (SJVFS 2009:83) om behörigheter för djurhälsopersonal administrera specialistutbildningsprogrammen för veterinärer inom de ämnesområden som anges i föreskrifterna,
att i samverkan med förbundsstyrelsen arrangera den årliga veterinärkongressen,
att fastställa avgifter för deltagande i samtliga arrangemang, kurser och utbildningsprogram under
kollegiets ansvar,
att årligen till veterinärförbundet avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret, samt
att till förbundsstyrelsen sända uppgift om vilka fullmäktigeledamöter som har nominerats av
sektionerna; de nominerade ska tillsammans vara minst fem till antalet.

Medlemskap
§5
Normalt kan endast den som är medlem i Sveriges Veterinärförbund vara medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Veterinär som är stadigvarande bosatt utomlands kan dock vara medlem i SVS
utan att vara medlem i Sveriges Veterinärförbund. Person som inte är veterinär eller veterinärstuderande – eller den som är veterinär utan behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige - får kollegiet
efter särskild prövning medge inträde i sällskapet som stödjande medlem.
Stödjande medlem får inte hänvisa till sitt medlemskap i SVS för att tjäna eget syfte.
§6
Medlem har att iaktta lojalitet mot sällskapet och ställa sig till efterrättelse dessa stadgar och med stöd
av dem fattade beslut.
§7
Inträde i sällskapet såsom stödjande medlem sker genom beslut av kollegiet efter skriftlig ansökan
härom. Stödjande medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot sällskapet kan uteslutas av kollegiet.
För stödjande medlem gäller att utträde ur sällskapet normalt sker vid utgången av kalenderår
varunder ansökan om utträde gjorts. Uteslutning sker med omedelbar verkan.
§8
Medlem äger rätt att tillhöra en eller flera sektioner.
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Sektion
§9
Sektion av sällskapet ska ledas av en styrelse med en ordförande.
I sektionsstyrelsen ska även finnas en ansvarig för utbildningsfrågor. Sektionen har till uppgift
att bevaka den veterinärmedicinska utvecklingen inom sektionens speciella ämnesområde och ta de
initiativ som anses erforderliga i frågor rörande veterinär fortbildning och utveckling.
Sektion fastställer egen medlemsavgift samt antar själv allmänna regler för verksamheten, som
ska vara godkända av kollegiet. Sektion åligger:
att nominera minst en fullmäktigeledamot och att därefter snarast sända uppgift därom till kollegiet,
att utse en ledamot att ingå i SVS valkommitté,
att till valberedningen nominera en ledamot att ingå i förbundets redaktionskommitté,
att till valberedningen nominera en ledamot att ingå i förbundets djurskyddskommitté,
att omedelbart för godkännande underställa kollegiet beslut om ändring eller tillägg i sina stadgar
eller särskilda bestämmelser, samt
att ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och kollegiets beslut.

Stadgeändring
§ 10
Ändring av SVS stadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Upphörande
§ 11
Fråga om sällskapets upphörande ska underställas veterinärförbundets fullmäktige för beslut.
***

Sveriges Veterinärförbund
Box 12709
112 94 Stockholm
Tel 08–545 558 20 Fax 08–545 558 39
office@svf.se
www.svf.se
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