Förslag till Stadgar för SweBCG i samband med övergång till ideell förening inför vårmötet 2018-05-17

STADGAR FÖR SVENSKA BRÖSTCANCERGRUPPEN, SweBCG
§ 1 Organisationens namn är Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, med säte i Stockholm.
§ 2 Svenska Bröstcancergruppens ändamål
Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, är en oberoende ideell förening med målsättning att
samverka multidisciplinärt inom bröstcancerområdet. Verksamheten bedrivs för att förbättra
diagnostik, behandling och rehabilitering så att bästa möjliga resultat kan uppnås för personer som
utreds för eller har en bröstcancerdiagnos eller som har en tydligt förhöjd risk att få en
bröstcancerdiagnos.
2.1 Svenska Bröstcancergruppen ska verka för att kunskap om bröstcancer sprids i Sverige bland
vårdgivare, berörda professioner samt patienter och närstående. Inför och i samband med
kunskapshöjande aktiviteter ska gruppen interagera med patientorganisationer.
2.2 Svenska Bröstcancergruppen ska både på nationell och internationell nivå verka för bästa möjliga
förutsättningar för kliniska bröstcancerstudier samt bidra till att kliniska studier genomförs så att
behandling och omvårdnad av bröstcancerpatienter ständigt förbättras.
2.3 Svensk sjukvård sköts till övervägande del av 21 landsting (i sin tur organiserade i sex
sjukvårdsregioner) som var för sig inte är tillräckligt stora för att kunna genomföra större
randomiserade kontrollerade studier. SweBCG ska därför arbeta för att kliniska studier genomförs i
samverkan mellan så många landsting som möjligt, samt vid behov även genom samverkan med
bröstcancergrupper i andra länder.
§ 3 Organisation
3.1 Svenska Bröstcancergruppens högsta beslutande organ är medlemsmötet. SweBCG ska hålla
minst två möten årligen, ett vår- och ett höstmöte. Vårmötet utgör ordinarie årsmöte med
sedvanliga årsmötesfrågor. (se pkt 5.5, 6.1 och 7.3) Mellan medlemsmötena leds gruppen av en
styrelse. Styrelsen är ansvarig för att verkställa beslut tagna vid respektive medlemsmöte.
3.2 Verksamhetsår är lika med kalenderår.
§ 4 Medlemskap
4.1 Svenska Bröstcancergruppen består av medlemmar som väljs in av SweBCGs högsta beslutande
organ.
4.2 Medlem väljs in på förslag av styrelsen och/eller SweBCGs medlemmar i plenum med
utgångspunkt från kompetens och erfarenhet inom bröstcancerområdet. Medlemmar i SweBCG ska
ha dokumenterad kompetens inom klinisk bröstcancervård och klinisk eller translationell forskning.
Förutom förankring i klinisk bröstcancerverksamhet, ska medlem ha en dokumenterad förmåga att
medverka i och driva kliniska studier, samt att ha vetenskapliga meriter inom bröstcancerområdet i
en omfattning som minst motsvarar kraven för disputation.
4.3 Varje sjukvårdsregion i Sverige ska vara representerad i SweBCG för att gruppens arbete med
kunskapsutveckling i stort på ett likvärdigt sätt ska kunna förankras och implementeras i hela landet.
Här avses nationella riktlinjer där gruppens medlemmar är delaktiga samt deltagandet i inter- och
nationella kliniska studier.
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4.4 SweBCG ska ha en bred multidisciplinär representation från kliniskt verksamma läkare,
sjuksköterskor, forskare, och angränsande professioner samt patientföreträdare. Dessa bör, förutom
sin specialistkompetens, där så är relevant ha vetenskaplig meritering inom bröstcancerområdet.
SweBCG kan besluta att knyta ytterligare kompetens till sig. Se även 5.10.
4.5 Medlem i SweBCG har närvaroplikt vid de två årliga medlemsmötena. Förhinder ska anmälas på
förhand. Upprepad frånvaro kan medföra att medlem utesluts genom beslut av mötet/styrelsen.
4.6 Medlem i SweBCG ska erlägga en årlig medlemsavgift. Styrelsen föreslår medlemsavgiftens
storlek, vilken fastställs av medlemsmötet. Medlemsavgiften bör ses över i samband med varje
årsmöte.
§ 5 Styrelsen
5.1 Styrelsen är SweBCG:s högsta beslutande organ mellan medlemsmötena.
5.2 Styrelsen ska bestå av fyra (4) till sex (6) medlemmar i SweBCG, varav minst en onkolog och en
kirurg. Ordförandeskapet bör växla mellan onkolog och kirurg i samband med val av ordförande.
Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en kassör och en sekreterare samt en
styrelsemedlem vardera från Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB) och Svensk Bröstonkologisk
Förening (BOF). Kassören delar även uppdraget som sekreterare med den som utsetts som
sekreterare. Om styrelsemedlem från någon av dessa föreningar redan har uppdrag som ordförande,
vice ordförande, kassör eller sekreterare i SweBCGs styrelse tillsätts ingen extra representant.
5.3 Mandatperioden för styrelsemedlemmar är tre (3) år. Medlem i styrelsen kan omväljas till
ytterligare en mandatperiod det vill säga en maximal mandattid på sex (6) år.
5.4 Styrelsen bör i möjligaste mån företräda olika sjukvårdsregioner.
5.5 Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte under våren. Ny styrelse konstituerar sig och tillträder
omedelbart.
5.6 Styrelsen ska hålla minst sex (6) protokollförda möten per år. Dessa kan utgöras av telefon- eller
videosammanträden. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av styrelsens medlemmar deltar, varav
en är ordförande eller vice ordförande som då har ordförandens utslagsröst och roll och en är
antingen den valda kassören eller sekreteraren.
5.7 Ordföranden och kassören är firmatecknare var för sig. Styrelsen ansvarar för att sköta
föreningens verksamhet mellan ordinarie medlemsmöten.
5.8 I undantagsfall kan ordföranden ensam fatta beslut, men sådana beslut ska alltid fastställas i
efterhand av styrelsen och protokollföras. Beslut fattade av styrelsen ska redovisas i
verksamhetsberättelsen. Styrelsen skall avge en årlig verksamhetsberättelse vid ordinarie årsmöte.
5.9 I enskilda frågor kan icke styrelsemedlemmar adjungeras till ett styrelsemöte efter beslut av
styrelsen.
5.10 Icke medlemmar kan adjungeras till enskilda medlemsmöten efter beslut av styrelsen.
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§ 6 Valberedning
6.1 En valberedning om två (2) personer ska utses för en mandatperiod om två (2) år.
Valberedningen ska lämna förslag på nya styrelsemedlemmar inför ordinarie årsmöte.
Valberedningen väljs normalt i samband med ordinarie årsmöte.
6.2 Valberedningen ska sträva efter regional spridning för styrelsens medlemmar. Valberedningen
ska också ta hänsyn till att ordförandeskapet ska alternera varannan mandatperiod mellan en kirurg
respektive en onkolog. Valberedningen ska sträva efter kontinuitet i styrelsens sammansättning.
§ 7 Organisationsordning och beslutsrätt
7.1 Svenska Bröstcancergruppen har två beslutsnivåer:
Årsmötet/medlemsmötet respektive styrelsen.
7.2 Kallelse till årsmöte/ordinarie medlemsmöte ska sändas till medlemmarna senast 14 dagar före
mötet. Dagordning och underlag för mötet ska ingå i de handlingar som sänds i samband med
kallelsen.
7.3 Vid årsmötet avhandlas följande punkter:

















Val av årsmötesordförande
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för det gångna året
Ekonomisk redovisning för det gångna året
Revisorernas berättelse för det gångna året
Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fastställande av medlemsavgifter
Förslag från styrelsen
Eventuella förslag till stadgeändringar
Förslag till verksamhetsplan
Förslag till budget för det kommande året
Val till styrelse
- ordförande
- vice ordförande
- kassör
- sekreterare
- två ledamöter som representerar BOF o SBKF
 Övriga val:
- en förtroendevald revisor
- en revisorssuppleant
- valberedning, två personer, varav en sammankallande
- val av medlem (-mar) till SweBCG
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7.4 Medlem i SweBCG har rösträtt. Medlem är person som valts in i SweBCG enligt § 4. SweBCGs
styrelseledamöter har dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna verksamhetsårets förvaltning
och val av revisorer.
7.5 Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
7.6 Röstning sker öppet om inte sluten röstning begärs.
7.7 Beslut om upplösning av SweBCG kan bara fattas om förslaget beretts och funnits med i
handlingarna som gått ut minst en (1) månad före mötet. (se §13)
7.8 Extra medlemsmöte kan påkallas av styrelsen eller om minst hälften av valda medlemmar så
kräver. Yrkande från medlemmarna om extra medlemsmöte ska göras skriftligen till styrelsen.
7.9 Protokoll från vår-/års- respektive höstmöten ska skrivas och göras tillgängliga för medlemmarna
inom en månad efter mötet.
§8 Revisorer och revision
8.1 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
8.2 Svenska Bröstcancergruppen utser bland sina medlemmar, dock inte styrelseledamöter, vid
vårmötet en (1) förtroendevald revisor och en (1) revisorssuppleant med mandatperiod i två (2) år.
Revisor kan omväljas högst två (2) mandatperioder. Revisorerna ska årligen vid årsmötet avge en
skriftlig revisionsrapport.
§ 9 Jävsdeklaration
Medlemmarna skall enligt fastställd blankett lämna in en jävsdeklaration. Varje medlem är skyldig att
minst en gång per år verifiera att informationen är korrekt och vid ändrade förhållanden skyndsamt
tillse att informationen genom rapport till styrelsen blir korrigerad på SweBCGs hemsida.
§ 10 Hemsida
10.1 Svenska Bröstcancergruppen ska förmedla information av allmänt intresse beträffande
gruppens verksamhet, vilket görs på hemsidan.
10.2 På hemsidan ska Nationellt Vårdprogram för bröstcancer vara tillgängliga för allmänheten,
liksom en presentation av SweBCGs medlemmar, samt deras jävsdeklarationer.
§ 11 Fortbildning – State of the Art
11.1 Ett av Svenska Bröstcancergruppens syften är fortbildning och som ett led i detta ska vartannat
år ett svenskt möte arrangeras. Mötet ska avhandla State of the Art nationellt och internationellt,
d.v.s. utveckling avseende forskning, omvårdnad och behandlingsmetoder inom bröstcancerområdet.
11.2 Mötet ska alternera mellan platser inom de olika sjukvårdsregionerna i Sverige.
§ 12 Stadgar
12.1 Beslut att ändra SweBCG:s stadgar fattas av årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet.
12.2 Skriftligt förslag till ändringar av föreningens stadgar ska sändas till medlemmarna minst en
månad före nästkommande medlemsmöte.
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§ 13 Upplösning av föreningen
13.1 Beslut om att upplösa Svenska Bröstcancergruppen fattas genom beslut vid två på varandra
följande medlemsmöten, varav ett är ett ordinarie årsmöte. Beslut ska vid båda dessa tillfällen
biträdas av minst två-tredjedels majoritet. Beslutet ska föregås av förslag om upplösning med
angivande av motiv vilket ska sändas till samtliga medlemmar minst en månad före det utlysta mötet.
13.2 Vid upplösning av SweBCG ska tillgångar som tillkommit genom medlemsavgifter och verksamhet
inom SweBCG disponeras i överensstämmelse med SweBCG:s ändamål. Överskott som kan härledas
till bidragsgivare till SweBCGs verksamhet ska återgå till respektive givare.
13.3 En arbetsgrupp, där styrelsens ordförande samt ytterligare en styrelsemedlem ingår, ska under
utomstående juridisk vägledning besluta om disposition för så vitt tillgångarna överstiger 50 000 SEK.
13.4 Medlem kan inte göra anspråk på någon del av SweBCGs egendom.
13.5 Styrelsen ansvarar för att upplösningen sker i enlighet med gällande regler vid det tillfälle sådant
beslut fattas samt att dokumentation nödvändig för upplösningen sammanställs.

Dessa stadgar antogs vid Svenska Bröstcancergruppens medlemsmöte den 2018-05-17 och gäller
från det datum de antogs.

2018-05-02, uppdaterat vid möte 2018-05-17
Enligt uppdrag
Johan Ahlgren och Elizabeth Bergsten Nordström
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