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1 § Föreningens namn 
Föreningens namn är Veterinärer i Sverige, ViS. 

 

2 § Föreningens syfte 
Föreningens övergripande syfte är att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och 
ekonomiska intressen i en partipolitiskt och fackligt obunden organisation. 

 

3 § Föreningens organisation. 
Verksamheten skall bedrivas i form av en ideell förening. 

 

4 § Verksamhet 
Till fullföljande av sitt syfte skall föreningen verka för: 
att utveckla etik, moral och kompetens inom den veterinära yrkesutövningen. 
att stödja och uppmuntra veterinära företagare 

 att verka för att en sund konkurrenssituation, med jämlika villkor för alla veterinärer, skapas  
i Sverige. 
att verka för att en oberoende veterinär tillsynsverksamhet garanteras bl.a. genom att arbeta  
att myndighetsutövning skiljs från kommersiell verksamhet. 
att verka för att ett regelverk om jäv inom veterinär verksamhet inrättas. 

 att verka för att utbildning i ledarskap och företagande ingår i veterinärutbildningen och  
att främja efterutbildning inom dessa områden. 
att stödja aktiv fortbildning av veterinärer i privat verksamhet. 

 

5 § Medlemmar 
Som medlem kan antas i Sverige verksamma veterinärer. Medlemskapet kan även vara passivt 
(utan rösträtt vid årsmöte). Som stödjande eller passiv medlem kan även antas företag som 
sympatiserar med föreningens syften. 

     Medlem skall följa föreningens stadgar och erlägga fastställda avgifter. 
Utträde ur föreningen sker antingen genom egen ansökan, underlåtenhet att betala fastställda 
avgifter eller genom beslut om uteslutning. 
Medlem som uppsåtligen och trots påpekande åsidosätter vad i dessa stadgar föreskrivs och ej 
låter sig rättas, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
Medlemsansökan kan avslås av styrelse eller årsmöte om personen kan förmodas motarbeta 
föreningens intressen. 

 

6 § Avgifter 
Avgifter fastställs av årsmötet på förslag från styrelsen.  
Avgiften skall, för medlemmar med egna företag, bestå av ideell medlemsavgift och serviceavgift.     
Medlemmar som inte har inkomst av egen verksamhet betalar ideell medlemsavgift motsvarande    
ca 1/3 del av de sammanlagda avgifter (exkl. moms) som företagare betalar. 
Passiva, stödjande medlemmar, utan rösträtt vid årsmötet, betalar ca 1/8 del av de sammanlagda    
avgifter (exkl. moms) som företagare betalar. 
Företag som ansluts i form av passiva, stödjande, medlemmar betalar minst den sammanlagda    
avgift som företagare betalar. 
Avgift skall vara föreningen tillhanda senast 1 februari. Om avgift ej erlagts senast den 30 mars     
förlorar medlemmen sitt medlemskap. 



Ny medlem som erlägger sin avgift under fjärde kvartalet, äger tillgodoräkna sig avgift för följande      
år. 

 

7 § Organisation och möten 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen, som väljs av årsmötet, skall under 
löpande verksamhetsperiod leda föreningens arbete, med beaktande av fastställd budget och 
verksamhetsplan. 

 
Föreningens medlemmar äger vardera en röst vid årsmöte eller extra medlemsmöten. 
Rösträtten kan utövas via fullmakt, denna skall vara skriftlig och specificerad. 
Styrelsens ledamöter äger yttrande-, förslags- och rösträtt i alla frågor, utom i frågan om 
styrelsens ansvarsfrihet. 
Vid årsmöte kan utskott bildas. Dessa skall arbeta med avgränsade frågeställningar under 
begränsad tid. Utskottens mandat förnyas vid varje årsmöte.  
Föreningen kan för spridande av information eller avhållande av möten använda sig av 
elektroniskt media 

 

8 § Årsmöte. 
Årsmöte skall avhållas med 9 – 15 månaders mellanrum. Kallelse och dagordning med ev. 
inkomna motioner till detta möte skall översändas genom brev på posten till medlemmarna minst 
fyra veckor i förväg. 
Extra årsmöte kan inkallas om styrelsen så finner påkallat eller om minst 10 % av medlemmarna 
begär att så skall ske. 

 

9 § Motioner 
Varje medlem har rätt att inge motion till årsmötet, den skall vara styrelsen tillhanda senast sex 
veckor före årsmötet. 

 

10 § Styrelse  
Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.  

 

11§ Val av ordförande och kassör 
Ordförande och kassör väljs på två år 

 

12§ Val av ordinarie ledamöter 
 Tre övriga ordinarie ledamöter väljs på två år. Styrelsen konstituerar sig inbördes 
 

13§ Val av suppleanter 
 Två suppleanter väljs på två år 
 

14 § Firmateckning 
 Föreningen tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig 
 

15 § Verksamhetsår och räkenskapsår. 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

 

16 § Föreningens säte. 
Föreningens säte skall vara i Stockholm 

 

17 § Dagordning vid årsmöte 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 



1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd och anmälan av ev. fullmakter 
2 Val av mötespresidium, ordförande och sekreterare 
3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
4 Frågan om mötets stadgeenliga kallande 
5 Fastställande av mötets dagordning 
6 Kassörens rapport 
7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
8 Utskottens verksamhetsberättelse 
9 Revisorernas berättelse 
10 Styrelsens ansvarsfrihet 
11 Fastställande av medlems- och serviceavgifter 
12 Budget 
13 Verksamhetsplan för nästkommande år 
14 Beslut om utskottens verksamhet 
15 Val av ordförande och kassör på 2 år 
16 Val av tre övriga ledamöter på 2 år 
17 Val av två suppleanter på 2 år 
18 Val av 2 revisorer och ersättare för dessa på 1 år 
19 Val av valberedning om tre personer, sammankallande för 2 år övriga på 1år 
20 Behandling av inkomna motioner 
21 Övriga frågor att diskuteras utan att beslut får fattas. Om årsmötet undantagsvis yrkar att 
beslut bör fattas må så ske endast om minst 2/3 av deltagarna så beslutar.) 
22 Mötets avslutande 

 

18 § Information. 
Föreningen skall lägga stor vikt vid att fortlöpande informera medlemmarna om föreningens 
verksamhet. 

 

19 § Försäkringar mm. 
Föreningen skall om möjligt erbjuda medlemmarna gruppförsäkringar  

 

20 § Konstituerande möte. 
Vid det konstituerande styrelsemötet fördelas de övriga styrelseposterna bland de tre ordinarie 
styrelseledamöterna 

 

21 § Personal 
Styrelsen har att anställa ev. kanslipersonal efter föreningens behov 

 
 

 

22 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med 2/3-dels majoritet för 
ändringen. Förslaget till ändring skall vara bifogat kallelsen till mötet. 

 

23 § Föreningens upplösande 
Beslut om upplösande av föreningen måste ske på ordinarie årsmöte med 2/3-dels majoritet. Om 
föreningen upplöses skall befintliga medel solidariskt delas ut till medlemmarna. 


