Svenska Sällskapet för Virologis Stadgar
Syftet med Svenska Sällskapet för Virologi är att stimulera utbyte av information och
samarbete mellan forskare som är aktiva inom olika virologiska fält.
§1 Sällskapet är en sammanslutning av studenter och forskare intresserade av virologi i
bred bemärkelse.
§ 2. Sällskapet har till uppgift
• att medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi
• att i samhället bidra med information och kunskap inom området virologi
• att anordna vetenskapliga sammankomster
• att ombesörja föredrag och poster vid sällskapets sammankomster
• att vid förfrågan avgiva utlåtande och förslag i frågor relevanta för
ämnesområdet virologi
• att vid förfrågan avgiva förslag på föreläsare och pristagare
§ 3. Sällskapet består av medlemmar med ett intresse i virologi, inklusive human-,
veterinär-, insekts-, växt-, mikrobiell-, klinisk- och/eller preklinisk virologi.
• Sällskapet arrangerar årligen i augusti månad ”Smögen Summer Symposium of
Virology”
• Alla som deltar i ”Smögen Summer Symposium of Virology” blir medlem i sällskapet
under en 3-årsperiod
• Ansökan om medlemskap kan också ställas till styrelsen som beslutar om
antagande
• Ingen medlemsavgift utgår
§ 4. Styrelsen som väljs av medlemmarna vid årsmötet skall bestå av 7-9 personer. I
styrelsen skall följande funktioner finnas; ordförande, vice ordförande, sekreterare och
kassör. Styrelsemedlem väljs på tre år och kan omväljas för ytterligare minst en treårsperiod. Styrelsens sammansättning bör spegla medlemmarnas intresseområden. I
styrelsen bör ingå representant för planeringskommittén för Smögenmötet så länge det
pågår.
§ 5. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst 2 gånger per år. Vid
styrelsemöte skall protokoll föras. Styrelsens förvaltning granskas av revisor.
§ 6. Årsmötet äger rum i samband med Smögen-mötet. Kallelse till mötet sker genom
inbjudan till mötet.
•
•
•
•
•
•

Vid årsmötet utses mötesordförande, samt sekreterare för mötet
Vid årsmötet föredrar styrelsens ordförande verksamsamhetsberättelsen
Årsmötet väljer styrelse och utser ordförande
Årsmötet utser valberedning (3 medlemmar varav en är sammankallande)
Årsmötet utser revisor som avlägger rapport vid årsmötet
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet
• Årsmötet bestämmer om stadgeförändringar

