
STADGAR FÖR SNEMA (Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen)- Mars 2015 

§1 Föreningens namn (firma) 
Föreningens namn är SNEMA (Svenska Neuromuskulära Arbetsgruppen). 

§2 Säte 
Föreningen har siJ säte i Stockholm. 

§3 Ändamål 
Föreningens ändamål är vetenskaplig utveckling inom fältet Neuromuskulära Sjukdomar. 

§4 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är 1 januari Sll 31 december. 

§5 Regler för hur verksamheten ska bedrivas? 
Verksamheten bedrivs i form av medlemsmöten och arbetsgruppsmöten samt föreläsningar 
inom det medicinska området  neuromuskulära sjukdomar. 
SyWet är aJ främja kunskap och vetenskaplig utveckling inom området. 

§7 Regler för medlemskap och uteslutning 
Nya medlemmar inväljs på årsmötet. En engångsavgiW på 300kr betalas av samtliga 
medlemmar. DeJa ger livslångt medlemskap i SNEMA. Uteslutning av medlem kan endast 
ske av årsmötet. 

§8 Regler för hur medlemsavgiWen fastställs 
MedlemsavgiWen fastställs av årsmötet. 

§9 UppgiW om beslutande organ (årsmöte och extra årsmöte) 
Beslutande organ är årsmötet. 
Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller minst 30 % av medlemmarna så påkallar. 

§10 När årsmöte ska hållas 
Ordinarie årsmöte skall äga rum under mars månad varje år. 

§11 Regler för kallelse Sll årsmöte och extra årsmöte 
Samtliga medlemmar får eJ e-mail innehållande kallelse Sll årsmöte samt agenda senast tre 
veckor före årsmötet. 

§12 Vilka frågor som ska behandlas på årsmöte 
Val av justerare för årsmötet 
ÅrsberäJelsen 
Ekonomisk rapport och revisorns redovisning samt beslut om resultatdisposiSon 
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Val av ny ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och av revisor och revisorssuppleant 
Inval av nya medlemmar 



Övriga frågor 
• Föreläsningar inom vetenskapliga fokusområden för föreningen 
• Diskussion om förbäJring av hemsidan och Neuroregistret 
• Planering av forskning och utvecklingsakSviteter och diskussion om naSonella 

vetenskapliga projekt. 

§13 Regler för rösträJ och beslutsfaJande 
Varje medlem har en röst på årsmötet. 
Beslut faJas av majoriteten röstande. 

§14 Styrelsens sammansäJning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs samt regler 
för styrelsens arbete. 
Styrelsen skall ha minst 5 och högst 7st ledamöter. 
Ledamöter Sllhör Neurologiska kliniker i samtliga 7 universitetssjukhus i Sverige (en ledamot 
per sjukhus). 
Styrelsen kan ha högst 2 suppleanter. 
Styrelsen och eventuella suppleanter väljs av årsmötet. 
Styrelsens möten skall protokollföras och kan ske i form av telefonmöten 

§15 Firmatecknare 
Firmatecknare är ordföranden och kassören i SNEMA var för sig. 

§16 UppgiW om  revisorer och hur de väljs 
Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs av årsmötet. 

§17 Regler för ändring av stadgarna? 
För ändring av stadgarna krävs minst 2/3-majoritet på eJ årsmöte. 

§18 Regler för upplösning av föreningen och hur kvarvarande Sllgångar ska fördelas? 
Beslut om upplösning av föreningen faJas av årsmötet med minst 2/3-majoritet. 
Kvarvarande Sllgångar skall därvid Sllfalla Svenska Neurologföreningen.


