
  

STADGAR för 

  

”Föreningen ”Swedish Sports Concussion Society” (SSCS) (ideell förening), 
Antagna vid konstituerande möte 2022-02-09 
 

§ 1 Föreningens firma 

 Föreningens firma är ”Swedish Sports Concussion Society” 

 

§ 2 Föreningens ändamål 

 Föreningen har till ändamål att befrämja och sprida vetenskap, utbildning, och 

praktisk erfarenhet om hjärnskakningar i idrott. Föreningen kan arrangera kurser och konferenser i 

linje med Föreningens mål. Föreningen kan uppfylla sitt ändamål genom att dela ut stipendier och 

motsvarande till sökande.  

 

§ 3 Föreningens säte 

 Föreningen har sitt säte i Lund, Malmöhus län. 

 

§ 4 Medlemskap 

 Som medlem i Föreningen kan den inväljas som vill verka för Föreningens målsättning och 

förbinder sig att följa Föreningens stadgar. Ansökan om medlemskap skall åtföljas av 

rekommendation av två befintliga medlemmar, varefter styrelsen i Föreningen fattar beslut. 

Medlem som underlåtit betala avgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur 

Föreningen. Medlem som allvarligt skadat Föreningens eller svenska läkarkårens anseende kan 

uteslutas ur Föreningen genom beslut på styrelsemöte. För beslut om uteslutning krävs 2/3 

majoritet av avgivna röster. 

 

§ 5 Medlemsavgifter 

 Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. 

 

§ 6 Styrelsen 

 Styrelsen består av ordförande, kassör och fyra (4) övriga ledamöter. Styrelsen fördelar 

inom sig övriga styrelseuppdrag. Styrelsen har rätt att, om så anses behövligt, adjungera ytterligare 

personer till styrelsen. Avgår ledamot före mandattidens utgång kan styrelsen fatta beslut om 

fyllnadsval av ersättare till nästa ordinarie föreningsmöte. 

 

§ 7 Styrelsens uppgifter 



  

 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och ansvarar för dess 

angelägenheter mellan föreningsmötena. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat 

föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens 

ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det 

senaste räkenskapsåret.  

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att 

sammankalla styrelsen om minst tre ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då minst fyra 

ledamöter är närvarande. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om 

beslutet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. På föreningens 

vägnar utfärdad handling eller skrivelse undertecknas av styrelsens ordinarie ordförande och 

sekreterare, eller vid rutinmässiga ärenden av sekreteraren enbart. Föreningens firma tecknas av 

föreningens ordförande och kassör, var för sig. 

 

§ 8 Räkenskaper 

 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till 

föreningens revisorer senast den 1 mars. 

 

§ 9 Revisorer 

 Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. 

Revisorerna ska senast den 1 april avge sin revisionsberättelse. 

 

§ 10 Årsmöte 

 Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före 

den 1 juli på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla 

medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte, och senast 14 dagar före extra årsmöte.  

  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning.  

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 



  

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

året. 

11. 1 

12. Val av revisorer för 1 år. 

13. Val av valberedning. 

14. Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet eller som medlem anmält till styrelsen senast 

två (2) månader före mötet.  

15. Övriga frågor 

Vid omröstning på årsmöte har varje närvarande medlem en röst. Omröstning vid val sker öppet, 

om ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres genom 

öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden. Ledamot 

av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är 

ansvarig, inte heller vid val av revisor. Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för 

Föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. 

 

§ 11 Extra årsmöte 

 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt, eller 

när minst 1/4 av föreningens medlemmar kräver detta, genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av 

begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra 

årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. 

 

§ 12 Rösträtt 

 Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas 

genom ombud. 

 

§ 13 Regler för ändring av stadgarna 

 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall 

ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst 2/3 av de vid mötet närvarande 

medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft omgående om inte annat datum 

anges i beslutet. 

§ 14 Utträde 

 Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som 

beviljar utträde vid utgången av löpande kalenderår. 

 

 

§ 15 Upplösning av Föreningen 



  

 För upplösning av Föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie 

årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om Föreningen upplöses ska Föreningens 

eventuella kvarvarande tillgångar tillfalla Svenska Läkaresällskapets sektion för idrottsmedicin, 

Svensk förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, SFAIM. Kopia av de årsmötesprotokoll 

som innehåller beslut om Föreningens upplösning ska därefter sändas till Skatteverket för 

avregistrering av Föreningen. 

 


