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Stadgar för Sektionen för veterinär folkhälsa inom Sveriges
Veterinärmedicinska Sällskap
Antagna vid årsmöte den 11 november 2010

§1
För medlem i sektionen gäller de stadgar som antagits för SVS.
§2
Sektionens syfte är att inom veterinär folkhälsa och
angränsande områden befordra den vetenskapliga och
praktiska utvecklingen samt tillgodose medlemmarnas behov av
fortbildning.
§3
Sektionen skall:
· Arbeta för ökad förståelse för veterinärmedicinens bidrag till
människornas fulla fysiska, mentala och sociala välmående
genom förståelse och tillämpning av en mångfald
veterinärmedicinska ansvarsområden som bidrar till att
förebygga och lösa samhällsproblem relaterade till djurs och
människors välbefinnande och hälsa.
· Arbeta för fördjupade kontakter mellan olika veterinärgrupper
och andra yrkeskategorier med intressen inom eller
angränsande till sektionens verksamhetsområden.
· Ta initiativ till och föreslå forskning, undersökningar, utbildning
och information inom områden som sektionen finner angelägna.
· Fungera som remissorgan i ärenden som berör sektionens
verksamhetsområden.
· Lämna förslag till Sveriges Veterinärförbunds styrelse
beträffande utdelning av stipendier ur Stadsveterinär Billströms
Stipendiefond enligt vad som föreskrivs i bilagan till dessa
stadgar.
§4
Sektionen skall utgöra det svenska kontaktorganet till World
Association of Veterinary Food Hygienists (WAVFH) och
liknande internationella organisationer inom sektionens
verksamhetsområden. Sektionens styrelse utser delegat(er) till
dessa organisationer i de fall sådana skall finnas.
§5
Sektionens verksamhet skall vara kalenderår.

§6
Sektionen avhåller årsmöte varje år vid tid och plats som
styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall ske minst två
veckor före mötet genom annons i svensk Veterinärtidning eller
brev till medlemmarna. Styrelseberättelse, revisionsberättelse
samt styrelsens eventuella yttrande i förekommande ärenden
skall tillställas medlemmarna i förväg och senast före årsmötets
början. Extra medlemsmöte kan utlysas av styrelsen. Styrelsen
är skyldig att inom en månad kalla till extra möte, när minst en
femtedel av sektionens medlemmar gjort skriftlig framställning
därom.
§7
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
b. Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett.
c. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
d. Verksamhetsberättelse.
e. Revisionsberättelse.
f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
g. Fastställande av årsavgift.
h. Val av styrelseledamöter.
i. Val av revisorer.
j. Val av valberedning.
k. Behandling av styrelsens till årsmötet hänskjutna frågor.
l. Behandling av motioner och förslag, som skriftligen inlämnats
till styrelsen senast två veckor före mötet.
m. Övriga ärenden som enligt årsmötets mening bör upptagas
till behandling.
§8
Årsmötets och övriga medlemsmötens beslut fattas genom
enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande
utslagsröst, dock att vid val lotten är avgörande. Vid möte skall
röstningen vara öppen, där ej annorlunda begäres.
§9
Sektionen skall ha en valberedning om två medlemmar som
skall föreslås och väljas av årsmöte. Årsmötet skall utse en av
medlemmarna i valberedningen att vara ordförande och
sammankallande Valberedningens mandatperiod är fram till
nästa årsmöte.
§ 10
Sektionens angelägenheter handhas av en styrelse bestående
av ordförande, vice ordförande, sekreterare, räkenskapsförare
samt ytterligare en ledamot. Styrelseledamöterna väljs av
sektionen på årsmöte för en tid av tre år. Till granskning av
sektionens räkenskaper utses vid varje årsmöte två revisorer.
För samtliga valda enligt denna paragraf räknas mandattiden
från 1 januari året närmast efter årsmötet.

§ 11
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om tre
styrelseledamöter så begär. För beslutsfattande fordras att
minst tre styrelseledamöter deltar. Besluten fattas genom enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av
ordföranden. Är endast tre styrelseledamöter närvarande, skall
beslut i fråga om ekonomiska angelägenheter vara enhälligt. På
varje årsmöte skall styrelsen framlägga berättelse över det
gångna verksamhetsåret. Vid styrelsens sammanträden skall
föras protokoll.
§ 12
Över sektionens ekonomi skall föras räkenskaper, som skall
omfatta kalenderår. Räkenskapsföraren skall handha
sektionens räkenskaper, kassa och värdehandlingar.
Sektionens firma tecknas av räkenskapsföraren ensam och vid
förfall för denne av ordföranden ensam.
§ 13
Styrelsen utser inom sig eller adjungerar till sig från sektionen i
övrigt följande funktionärer:
· Publiceringsansvarig
· Utbildnings- och kursansvarig
· Ansvarig för internationella frågor
· Representant i SVS:s fullmäktige
§ 14
Medlem som önskar utträde ur sektionen skall skriftligen
anmäla detta till styrelsen. Avgiftspliktig medlem som under två
på varandra följande år ej erlagt av sektionen beslutade
avgifter, skall anses ha utträtt ur sektionen.
§ 15
Ändring av sektionens stadgar får endast ske efter beslut av
årsmöte på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslut
om stadgeändring skall biträdas av minst två tredjedelar av de
vid årsmötet närvarande röstberättigade.
§ 16
Sektionens upplösning kan endast ske genom beslut med två
tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller
eljest i enlighet med SVS stadgar. Vid sektionens upplösning
skall dess tillgångar överlämnas i första hand till närmast
motsvarande veterinärförening eller -organisation för veterinär
folkhälsa. Om sådan inte finns eller bildas skall tillgångarna
överföras till Stadsveterinär Billströms Stipendiefond.
Stadsveterinär Billströms Stipendiefonds tillgångar skall därvid
likaledes överlämnas till närmast motsvarande veterinärförening
eller -organisation för veterinär folkhälsa eller, om sådan inte
finns eller bildas, till Sveriges Veterinärförbund att av dess
styrelse förvaltas i enlighet med fondens stadgar (bilaga 1).

§ 17
Medlemmar i SVS övriga sektioner har tillträde till och
yttranderätt på Sektionen för veterinär folkhälsas årsmöte.
§ 18
Gemensamma styrelsemöten med andra sektioner i SVS hålls
vid behov.

