Stadgar för SVS Husdjurssektion
Gällande från 1 januari 2004

1. För medlem i sektionen gäller de stadgar som antagits för SVS.
2. Syftet med sektionens arbete är att:
– bibehålla och utveckla det veterinärmedicinska yrkeskunnandet vad gäller husdjur.
d.v.s. bin, nötkreatur, fisk och akvabrukets djur, fjäderfä, får, get, hägnat vilt, pälsdjur,
ratiter samt svin,
– öka kunskaperna om hälsovård för husdjur,
– öka kunskaperna om sambandet mellan miljö och djurhälsa för husdjuren, liksom
djurhållningens inverkan på den omgivande miljön,
– främja djurskyddet och välbefinnandet för husdjuren,
– initiera forskning, som sektionen finner angelägen,
– öka samverkan mellan olika veterinärkategorier och mellan veterinärer och andra
yrkesgrupper samt att
– verka för att upprätta och vidmakthålla internationella kontakter inom sektionens
verksamhetsområde.
3. Sektionen utgör den svenska delen av Nordisk veterinärförening för mastitforskning
och bekämpning (NVM). Styrelsen utser inom sektionen den, som skall fungera som
svensk avdelningsförman inom NVM.
4. Alla medlemmar i SVF har rätt till ordinarie medlemskap i husdjurssektionen.
Anmälan om önskat medlemskap tecknas via SVF:s kansli. Andra personer kan
ansöka om passivt medlemskap. Passivt medlemskap godkänns av SVS Kollegium.
Passiva medlemmar får ta del av sektionsinformation och delta på medlemsmöten,
dock utan rösträtt.
5. Medlemmar i Livsmedelsektionen har tillträde till och yttranderätt men inte rösträtt på
Husdjurssektionens årsmöte.
6. Två gemensamma styrelsemöten skall hållas varje år för Husdjurssektionen och
Livsmedelssektionen. Ett på våren till vilket Livsmedelsektionen är sammankallande
och ett på hösten till vilket Husdjursektionen är sammankallande.
7. Sektionens verksamhetsår skall vara kalenderår.
8. Ordinarie årsmöte skall hållas en gång årligen. Kallelse till årsmötet, eller annat
allmänt medlemsmöte, skall utgå minst två veckor i förväg.
9. Sektionen skall utse en styrelse om fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
Mandatperioden skall vara två år.
10. Sektionen skall ha en valberedning om tre personer varav en utses till
sammankallande. Mandattiden för ledamöter i valberedningen skall vara tre år.
Valberedningen utses av årsmötet, så att en ledamot utses årligen.
11. Kassören eller, vid dennes förfall, ordföranden tecknar firma för sektionens räkning.

12. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
val av mötesordförande, protokollförare och två justeringsmän, tillika rösträknare,
föredragning av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt förslag rörande
ansvarsfrihet avseende senaste verksamhetsåret,
styrelsens förslag beträffande årsavgift till kommande verksamhetsår,
val av styrelseledamöter och suppleant för nästa mandatperiod samt val av två
revisorer och två suppleanter för en mandatperiod av två år,
val av ledamot i valberedningen för nästa mandatperiod,
behandling av övriga ärenden på föredragningslistan samt att
utse sektionens ordförande bland de fem som ingår i styrelsen för det kommande
verksamhetsåret.
13. Beslut vid årsmöte avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst. Vid stadgeändringar eller sektionens upplösande krävs två tredjedels
majoritet vid två på varandra följande årsmöten.
14. Sektionens styrelse skall konstituera sig med följande funktioner: vice ordförande,
sekreterare, skattmästare samt övrig ledamot. I styrelsen utses årligen en person, eller
styrelsen adjungerar en sektionsmedlem, med ansvar för publiceringsfrågor, en
ansvarig för internationella kontakter och en ansvarig för utbildningsfrågor.
15. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller om tre ledamöter så begär.
Styrelsens skall sammanträda minst fyra gånger per år. Mötena skall vara
protokollförda.
16. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av de fem ledamöterna deltar. Vid röstning
inom styrelsen har ordförande utslagsröst.
17. Styrelsens ordförande är sektionens representant i SVS kollegium.
18. Styrelsen skall årligen upprätta en medlemsförteckning.
19. Protokoll från årsmöten och styrelsemöten skall tillställas SVS kollegium.
20. Styrelsen skall åt SVS och SVF bereda de remissärenden som faller inom sektionens
verksamhetsområde.
21. Medlem som önskar utträda ur sektionen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Avgiftspliktig medlem, som under två på varandra följande år inte erlagt beslutade
årsavgifter, skall därmed anses ha utträtt ur sektionen.
22. Ändring av sektionens stadgar får ske efter beslut av två konsekutiva årsmöten där
ärendet varit uppfört på föredragningslistan. Beslut om stadgeändring skall biträdas av
minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade.
23. Sektionens upplösande kan endast ske genom beslut med två tredjedels majoritet vid
två konsekutiva årsmöten eller på annat sätt i enlighet med SVS stadgar.
24. Vid sektionens upplösande skall dess tillgångar överlämnas till närmast motsvarande
veterinärförening eller fonderas för instiftande av stipendium, som skall främja
vidareutbildning av veterinärer inom sektionens intresseområden. Beslut i denna fråga
fattas med enkel majoritet vid husdjurssektionens sista årsmöte.

