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1 § Föreningens ändamål
Östermalms Sjukvårdsförening, nedan kallad föreningen, har till ändamål att utan
vinstsyfte bereda hälso-och sjukvård åt personer, i första hand som är bosatta inom
stadsdelen Östermalm i Stockholm och, som är medlemmar i föreningen.
Hälso-och sjukvården ges antingen i medlemmens hem, endast för de som är boende
på Östermalm, eller i föreningens mottagningslokal. Vården utförs av personal som är
anställd av föreningen.
Även personer, som endast är verksamma inom Östermalm, kan ges hälso-och sjukvård
i föreningens mottagningslokal, förutsatt att de är medlemmar i föreningen.
2 § Föreningens firma
Föreningens firma är Östermalms Sjukvårdsförening. Föreningen bildades 1899. Org.nr.
802005-9930
3 § Styrelsens säte
Föreningen och styrelsen har sitt säte på Östermalm i Stockholm.
4 § Medlemskap
Till medlem kan var och en antas som vill stödja föreningens ändamål. Medlem skall
följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlem kan uteslutas om denne bryter mot
föreningens stadgar eller föreskrifter.
5 § Medlemsavgifter
Medlem skall betala en årlig avgift. Den årliga medlemsavgiften fastställs under ordinarie
årsmöte för påföljande år.
6 § Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst fem ledamöter
och högst sju ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter, vilka väljs under föreningens
ordinarie årsmöte för tiden till nästa ordinarie årsmöte.
Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Minst två utses på två år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal skall den mening gälla, som ordföranden biträder.
Styrelsens sammanträden protokollförs.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger årligen.
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Ordföranden får besluta att ett ärende som brådskar kan avgöras per telefon eller med
hjälp av annan teknisk utrustning. Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt
föregående ska protokoll upprättas.
§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter.
Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida intet annat föreskrivs i dessa stadgar.
Styrelsen skall verkställa av årsmöte eller extra föreningsstämma fattade beslut, handha
föreningens ekonomiska ärenden, föra räkenskaper och avge årsredovisning till
stämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt, eller om minst tre
styrelseledamöter så begär.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid personval skall
sluten omröstning genomföras om så begärs.
8 § Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av två ojäviga styrelseledamöter i förening.
9 § Föreningens räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
10 § Räkenskaper
Föreningens årsredovisning skall vara upprättad och godkänd av styrelsen senast sex
veckor före ordinarie årsmöte.
11 § Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses årligen under ordinarie
årsmöte minst en och högst två revisorer jämte minst en och högst två
revisorssuppleanter.
Revisorernas granskning av föreningens räkenskaper skall vara genomförd inom sådan
tid, att revisionsberättelsen kan inges till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie
årsmöte.
12 § Föreningens värdehandlingar, kapital och fonder
Styrelsen är ansvarig för föreningens likvida medel, värdepappersportfölj samt övriga
värdehandlingar. Styrelsen utarbetar och fastställer föreningens finanspolicy.
Föreningens värdehandlingar skall nedläggas i öppen depå hos bank eller
fondkommissionär. Deponerade värdehandlingar får uttas av två styrelseledamöter i
förening efter styrelsens skriftliga bemyndigande.
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Föreningens egna kapital får redovisas som grundfond, donationsfond och balanserade
medel eller i annan ordning, som styrelsen beslutar.
Grundfond och donationsfond får tas i anspråk endast efter beslut vid ordinarie årsmöte
eller extra föreningsstämma.
13 § Valberedning
Inför ordinarie årsmöte skall en valberedning senast en månad före till styrelsen avge
förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter och utses på ordinarie årsmöte.
14 § Ordinarie årsmöte
Styrelsen skall sammankalla föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte, vilket skall
hållas senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Om så erfordras, äger styrelsen även kalla föreningen till extra föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie årsmöte utsändes med vanlig post eller e-post till varje medlem
minst två veckor före dagen för stämman.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
8. Föredragning av föreningens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter att väljas av stämman
14. Val av styrelseordförande
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen
19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år
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20. Propositioner från styrelsen.
21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.
22. Övriga frågor.
23. Mötet avslutas.
På årsmöte fattas beslut endast i frågor som angetts i kallelsen till mötet.
Vid årsmötet äger varje medlem, som erlagt den senast debiterade årliga
medlemsavgiften, en röst.
Vid förfall får medlem företrädas av annan närvarande röstberättigad medlem som
ombud. Ombud får enbart företräda en röstberättigad medlem.
Ombud skall visa upp en skriftligt dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall visas upp i
original.
Vid årsmötet behandlade ärenden avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten
omröstning begärs.
§ 15 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller
när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver detta genom en
skriftlig begäran till styrelsen vilken även skall innehålla skälen för insänd begäran.
Styrelsen ska inom fjorton dagar efter mottagen begäran utlysa extra föreningsstämma
att hållas inom två månader från erhållen begäran men ej tidigare än en månad efter
ordinarie årsmöte.
16 § Ändring av stadgar
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas under två stämmor med minst en månads
mellanrum. En av stämmorna skall vara ordinarie årsmöte.
För ändring av stadgar krävs beslut med bifall av minst två tredjedelar av antalet avgivna
röster.
Förslag om ändring av stadgarna skall, för att kunna tas upp till prövning, skriftligen ha
ingivits till styrelsen före den 1 februari.
I kallelse till föreningsstämma, där fråga om ändring av föreningens stadgar skall
behandlas, skall detta särskilt anges.
17 § Föreningens upplösning
För beslut om föreningens upplösning erfordras en majoritet av minst fyra femtedelar av
de närvarande vid såväl ordinarie årsmöte som extra föreningsstämma, vilka skall hållas
med minst en månads mellanrum.
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I kallelse till ordinarie årsmöte eller extra föreningsstämma, där fråga om föreningens
upplösning skall behandlas, skall detta särskilt anges.
Beslutas i behörig ordning, att föreningen skall upplösas, skall föreningens samtliga
tillgångar överlåtas till församling, förening eller annan organisation på Östermalm i
Stockholm.
När tillgångarna efter upplösning överlämnas bör önskemål uttalas om, att tillgångarna
utnyttjas för ändamål, som ligger föreningens verksamhet nära.

Dessa stadgar har fastställts av den ordinarie föreningsstämman 2018-05-17
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