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Stadgar för Farmaceuter utan Gränser,
Sverige - FuG
2017-11-07

Namn och hemvist
§1
Organisationen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med namnet
Farmaceuter utan Gränser, Sverige. Föreningen förkortas FuG.
§2
Föreningen är landsomfattande och har sitt säte i Uppsala.

Ändamål
§3
FuG:s ändamål är att arbeta för allas rätt till en god läkemedelsbehandling och hälsa
såväl internationellt som inom Sverige.

Medlemmar
§4
Som enskild medlem kan antas var och en som vill stödja föreningens ändamål och
verksamhet enligt gällande stadgar.
§5
Enskild medlem betalar årlig medlemsavgift, som beslutas av årsmötet.
§6
Medlemskap kan nekas om särskilda skäl finns och minst tre av styrelsens
medlemmar röstar för detta. Beslut om nekat medlemskap ska på ansökandes begäran
omprövas vid nästa årsmöte.
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§7
Styrelsen kan med 2/3 majoritet besluta om att utesluta medlem som agerar så att
denne skadar föreningen. Beslut om uteslutning ska på utesluten medlems begäran
efterprövas vid nästa årsmöte.
§8
Medlemskap upphör automatiskt om medlem efter krav inte betalar fastställd avgift.
§9
Hedersmedlem kan utses av årsmötet med 5/6 röstmajoritet. Hedersmedlem har rätt
att närvara vid årsmöte och andra medlemsaktiviteter, men har inte rösträtt.
Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.
§ 10
Som stödjande medlem kan antas organisationer, föreningar, företag eller
institutioner, som betalar årlig medlemsavgift för organisations-medlemmar,
fastställd av årsmötet.
Stödjande medlem har rätt att närvara med en representant vid årsmötet, men har
inte rösträtt.

Årsmöte
§ 11
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mötet ska hållas minst en gång om
året.
§ 12
Årsmötets dagordning ska innehålla följande punkter
1. Öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera protokollet
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Godkännande av föregående års räkenskaper
7. Föredragning och godkännande av revisionsrapport
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Godkännande av disposition av resultat från föregående år
10. Godkännande av nästa års verksamhet.
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11. Fastställande av medlemsavgifter för nästa år
12. Val av ordförande
13. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter
14. Val av en revisor och en revisors suppleant.
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden
§ 13
Varje enskild medlem har en röst vid årsmötet. Medlem kan med skriftlig fullmakt
företräda annan medlem vid omröstning. Den som röstar med fullmakt kan företräda
högst tre andra medlemmar.
Omröstning ska ske skriftligt om minst en närvarande medlem begär detta.
§ 14
Årsmötet eller extra årsmöte fattar beslut med enkel majoritet om inte annat bestäms
i annan paragraf i dessa stadgar.
§ 15
Årsmöte hålls minst en gång per år, senast före november månads utgång.
§ 16
Kallelse till årsmötet görs med e-post till medlemmar och annons på föreningens
hemsida.
Kallelse görs tidigast två månader och senast två veckor innan årsmötet och ska
inkludera mötets dagordning. Under årsmötet kan nya beslutsärenden upptas på
dagordningen bara om samtliga närvarande röstberättigade medlemmar samtycker.
§ 17
Förslag till ärende, som medlem vill få behandlat på årsmötet skickas skriftligen till
styrelsen före augusti månads utgång.
§ 18
Extra årsmöte ska hållas om styrelsen beslutar detta eller på skriftlig begäran av minst
1/3 av föreningens enskilda medlemmar. Extra årsmöte ska hållas senast sex veckor
efter att begäran om detta kommit in till styrelsens ordförande.
§ 19
Kallelse till extra årsmöte ska göras senast två veckor innan mötet ska äga rum.
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Styrelse
§ 20
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den består av ordföranden och minst
sex, eller som mest åtta, ordinarie övriga ledamöter. Utöver ordinarie ledamöter kan
två suppleanter utses till styrelsen.
Ordinarie ledamöter väljs av årsmötet för en mandatperiod på två år. Vid vartannat
ordinarie årsmöte väljs ordförande och minst tre ledamöter och vid vartannat
ordinarie årsmöte minst tre ledamöter. Omval kan ske.
Avgår ordförande mellan två ordinarie årsmöten, inträder vice ordförande i dennes
ställe fram till nästa ordinarie årsmöte.
Suppleanter utses för ett år i taget.
§ 21
Vid första styrelsemöte efter årsmöte konstituerar styrelsen sig och utser vice
ordförande, sekreterare och kassör.
§ 22
Styrelsen beslutar om föreningens årliga verksamhetsplan, budget och arbetssätt i
enlighet med gällande stadgar och årsmötets beslut.
Styrelsen utser vid behov inom sig ett arbetsutskott (AU) och övriga arbetsgrupper,
vars uppgifter beslutas av styrelsen.
§ 23
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och löpande utgifter.
§ 24
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig när minst
hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Suppleanter har inte rätt att delta
i beslut. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Ekonomi, räkenskaper och revision
§ 25
Föreningens räkenskapsår är den 1 juli – 30 juni (brutet räkenskapsår). Utbetalningar
attesteras av ordföranden eller vice ordförande. Föreningens räkenskaper revideras av
revisor.
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Teckning och ansvar
§ 26
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.
§ 27
Styrelsemedlemmar har inte något personligt ansvar för föreningens förpliktelser.

Stadgeändringar
§ 28
Dessa stadgar kan ändras av årsmötet med 2/3 majoritet
§ 29
Stadgeändring börjar gälla omedelbart efter beslut. Gällande stadgar ska vara
publicerade på föreningens hemsida

Tolkning
§ 30
Vid tveksamhet om tolkning av dessa stadgar ska frågan hänskjutas till kommande
årsmöte alternativt extra årsmöte för avgörande.
Detta gäller också frågor som inte förutsetts i dessa stadgar.
Tvist om tolkning och tillämpning av stadgarna avgörs av domstol enligt svensk lag.
Första instans för sådan tolkning är Uppsala tingsrätt.

Upplösning
§ 31
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande
föreningsmöten; ett av dem måste vara ordinarie årsmöte. På båda mötena måste minst
2/3 av de avgivna rösterna vara för upplösning. Mötena ska äga rum med minst tre
månaders mellanrum
§ 32
Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar den allmännyttiga
organisation i Sverige som årsmötet beslutar om.
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Föreningens stadgar har ursprungligen fastställts vid generalförsamlingens sammanträde
i Älvsjö den 25 oktober 2003. Stadgarna har sedan ändrats vid generalförsamlingens
möte i Älvsjö den 29 september 2004 och vid generalförsamlingens möte i Stockholm den
20 oktober 2014.
Denna mer omfattande revision av stadgarna har beslutats vid årsmötet den 7 november
2017.

