
Stadgar för föreningen Veterinärer utan gränser 

§ 1 Namn och säte 

Föreningen Veterinärer utan gränser - Sverige (VSF-Sverige – Vétérinaires Sans Frontières) är 

en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som baseras på individuellt medlemskap. 

Föreningen har sitt säte i Uppsala. 

 

§ 2 Syfte och verksamhet 

Föreningen skall arbeta för stöd till veterinärmedicinsk verksamhet i hela världen. 

Veterinärer utan gränser är neutral och helt opartisk i sitt arbete och kräver att få utöva sin 

verksamhet i fullständig frihet. 

Veterinärer utan gränser förbinder sig att respektera sin professions etiska regler och hålla sig 

oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter. 

Den som representerar Veterinärer utan gränser är medveten om de risker och faror deras 

uppdrag kan medföra och kan inte kräva någon annan kompensation än den som föreningen 

har möjlighet att ge dem. 

§ 3 Medlemmar 

Veterinärer, veterinärstudenter samt representanter för andra yrken inom det 

veterinärmedicinska kompetensområdet kan vara röstberättigade medlemmar. Andra enskilda 

och företag kan vara stödjande medlemmar, utan rösträtt. 

Årsmötet delegerar till styrelsen att fortgående bevilja medlemskap i föreningen. 

Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften för det 

kommande verksamhetsåret samt dessemellan genom att skriftligen meddela styrelsen sin 

önskan att utträda. 

Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen t ex om en medlem handlat i 

strid med föreningens syfte och stadga eller utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens 

namn. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga 

beslutet till nästkommande årsmöte. 

§ 4 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse skall utsändas senast en månad 

före årsmötet som skall hållas senast 5 månader efter verksamhetsårets slut. 

Kallelse skall ske per e-post till de i medlemsmatrikeln upptagna medlemmarna och skall 

innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, tillvägagångssätt för att få 

årsmöteshandlingarna i förväg och sista inlämningsdag för motioner. 

Möteshandlingarna finns tillgängliga på hemsidan och vid årsmötet eller kan beställas från 

sekreteraren senast tre veckor före årsmötet. 

Styrelsens yttrande över motioner ska finnas tillgängliga för årsmötesdeltagarna senast en 

vecka för mötet. 

Följande ärenden ska förekomma: 

 Årsmötets öppnande 

 Fastställande av röstlängd 

 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare att jämte 

mötesordförande justera protokollet 

 Beslut om dagordning 

 Fråga om mötet blivit stadgeenligt kallat 

 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 

 Revisionsberättelse 

 Fastställande av resultat- och balansräkning 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Fastställande av budget och verksamhetsplan 

 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

 Motioner 

 

Vi behöver din hjälp! 

Stöd vår verksamhet genom att 

sätta in Ditt bidrag på 

Bg 695 – 9803 
Tack! 

 

 
www.svdhv.org 

 

Ett apoteksalternativ för veterinärer 

 
www.vetap.se 

 

Kvalitetssäkring inom djursjukvården 

 
Ledningsystem ISO 14001-9001 OHSAS 

18001 
www.eqoweb.com 

 

Intresserad av att synas på rätt ställe? 

 
Kontakta oss på 

info@vsf-sverige.org 
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 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

 Val av styrelseordförande, kassör, ledamöter och suppleanter 

 Val av två revisorer samt suppleant 

 Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 

 Övriga frågor 
 Avslutning 

§ 5 Extra medlemsmöte 

Extra medlemsmöte ska utlysas, när styrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av de 

röstberättigade medlemmarna begär det. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 

Kallelsen ska ske via e-mail minst fjorton dagar i förväg och innehålla uppgift om de ärenden 

som skall behandlas. 

§ 6 Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte 

Beslut fattas med enkel majoritet utom i undantagsfall enl. § 7. Sluten omröstning ska ske då 

röstberättigad medlem så begär. 

Medlem som är förhindrad att delta i årsmöte eller extra medlemsmöte kan ge annan medlem 

fullmakt att rösta i hans/hennes ställe. Ingen medlem får dock ha mer än tre röstkort. 

§ 7 Stadgeräkning 

Stadgeändringar beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara 

årsmötet och kräver 2/3 majoritet. 

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen skall bestå av minst 5 högst 9 ledamöter. Ordförande och minst 2 ledamöter väljs på 

2 år övriga på 1 år. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt fördelar övriga uppgifter mellan 

ledamöterna. 

Föreningens firma ska tecknas av ordförande och kassör var för sig eller två övriga ledamöter i 

förening. 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

Styrelsens protokoll skall justeras av ordförande och en övrig ledamot. 

§ 9 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

§ 10 Valberedning 

Valberedningen består av tre av årsmötet valda ledamöter, varav en är sammankallande och 

väljs på två år. 

§ 11 Hedersledamot 

Styrelsen kan till hedersledamot kalla person som på ett betydelsefullt sätt har främjat 

föreningens syften. 

§ 12 Lokala grupper 

Medlemmar kan bilda lokala grupper och arbetsgrupper. Sådana kan också initieras av 

styrelsen. 

§ 13 Upplösning 

Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande stadgeenligt utlysta 

föreningsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid respektive möte krävs 

2/3 majoritet. Resterande tillgångar skall vid upplösning tillfalla VSF Europa. 
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