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STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR TOXIKOLOGI 
 
 
 

§1 
 

Svensk Förening för Toxikologi (SFT) är en förening, vars medlemmar är yrkesverksamma 
eller studerar inom områden med toxikologisk anknytning och/eller som på annat sätt har ett 
aktivt intresse för toxikologi. Föreningens namn på engelska är Swedish Society of 
Toxicology. 

 
§2 
 

Svensk Förening för Toxikologi skall främja framtagandet av ny kunskap inom toxikologin, 
verka för spridning av toxikologisk kunskap och information samt verka för utökad och 
vetenskapligt baserad praktisk tillämpning av toxikologisk kunskap i samhället. Föreningen 
skall verka för utbyte av information dels mellan medlemmarna, dels mellan medlemmarna 
och representanter för andra vetenskapliga discipliner och andra parter i samhället samt 
sträva efter att samarbeta med andra närstående organisationer nationellt och internationellt. 
 

§3 
 

Till medlem kan personer som har kunskap och erfarenhet inom toxikologi och/eller ett aktivt 
intresse för toxikologi och närstående vetenskaper väljas in. Till stödjande medlem (utan 
rösträtt) kan organisationer eller liknande som har intresse av att stödja föreningen och har 
anknytning till toxikologi väljas in. 
 
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till styrelsen. Nya medlemmen ska ge 
medgivande till att SFT lagrar information om namn, e-postadress och eventuell 
fakturaadress enligt GDPR. Ansökan behandlas av styrelsen som representerar föreningen 
vid inval. Medlemmar som önskar lämna föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. 
Medlem som oaktat påminnelse av styrelsen under två år i rad inte betalat årsavgift anses ha 
lämnat föreningen och personuppgifterna raderas från SFTs medlemsregister och e-
postlista.  

§4 
 
Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller 
utländsk person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för toxikologins utveckling. 
Hedersledamöter betalar ingen årsavgift. 
 

§5 
 
Svensk Förenings för Toxikologi angelägenheter skall hanteras av en vid årsmötet vald 
styrelse. Denna består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt minst 
fyra ledamöter. Styrelsen ska i möjligaste mån sammansättas så att olika delar av Sverige 
representeras. Det bör även eftersträvas att sakkunskap erhålles inom olika 
verksamhetsområden inom toxikologin. 
 

§6 
 
Vid årsmötet sker val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter i valberedningen. 
Styrelseledamöterna utses på följande sätt:  
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• Till ordförande för en period på två år utses vice ordförande. Om vice ordförande är 
förhindrad att ta över ordförandeposten, väljs i första hand annan styrelseledamot till 
ordförande.                                   

• Vice ordförande väljs för en period på två år. 

• Sekreterare och skattmästare väljs för en period på två år. 

• Två styrelseledamöter väljs varje år för en period på två år.  
               

Rotation av ledamöter är önskvärd. I undantagsfall kan årsmötet förlänga uppdraget för 
sittande och vice ordförande med ett år, dock endast en gång. Övriga styrelseledamöter kan 
i undantagsfall väljas om för en period på sammanlagt två år. 
 

 

§7 
 
Styrelsemedlemmarna har följande arbetsuppgifter: 
 

• Ordförande: leder föreningens möten, företräder föreningen utåt om inte annat 
beslutats av styrelsen och kallar till föreningens möten. 

• Vice ordförande: ersätter ordförande i hans/hennes frånvaro. 

• Sekreteraren: för protokoll vid föreningens möten och styrelsemöten, ansvarar för 
diarier och föreningens handlingar. 

• Skattmästare: ansvarar för föreningens räkenskaper, och medlemsförteckning.  
 
Det åligger styrelsen att anordna vetenskapliga möten och sammankomster, utse 
representanter till eventuella subkommittéer och hålla sig informerad om kommittéernas 
arbete, samt representera föreningen i internationella sammanslutningar. Styrelsen utfärdar 
de svenska riktlinjerna för registrering av European Registered Toxicologist (ERT) samt utser 
bedömningskommittén för det svenska registret. Vidare åligger det styrelsen att skicka ut 
nyhetsbrev i elektronisk form, sköta sociala medier, uppdatera hemsidan samt besvara 
korrespondens och skrivelser ställda till föreningen. 
 
Ordföranden samt skattmästare är firmatecknare för Svensk Förening för Toxikologi. 
Firmatecknarna tecknar firma var och en för sig. 
 

§8 
 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller på begäran av minst två ledamöter. 
Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per halvår. Styrelsen är beslutsmässig när 
minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid 
oavgjord omröstning är ordförandens röst avgörande. Vid styrelsemöte ska, liksom vid 
föreningsmöte och årsmöte, protokoll föras. Ärende kan avgöras utanför ett ordinarie 
styrelsemöte om minst 2/3 av styrelseledamöterna är ense om beslutet.  
 

§9 
 
Förslag till val som ska hållas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning 
bestående av minst fyra medlemmar. Valberedningen bör inhämta förslag från föreningens 
medlemmar. I valberedningen är geografisk spridning av representationen önskvärd. Det bör 
även eftersträvas att sakkunskap erhålles inom olika verksamhetsområden inom toxikologin. 
Valberedningen väljs vid årsmötet för en tid av ett år från förslag inlämnade av föreningens 
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medlemmar. Sammankallande i valberedningen är, om inte annat beslutas, föreningens 
avgående ordförande. 
 

§10 
 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Föreningens årsmöte bör 
äga rum under januari - april månad på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredras 
styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för 
styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs styrelseledamöter, två revisorer och en 
suppleant för dessa. Vid årsmötet väljs även valberedning samt två justeringsmän för 
årsmötesprotokoll.  
 
Kallelse till årsmötet ska skickas ut elektronisk form till medlemmarna minst två veckor i 
förväg med relevant information t.ex. dagordning, propositioner och motioner. 
  
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst 20 medlemmar skriftligen begär det för att 
behandla specifikt ärende. 
 

§11 
 
Vid årsmötet är föreningen beslutsför när minst 10 medlemmar är närvarande exklusive 
styrelsen för det senaste verksamhetsåret. Vid lägre närvarotal tas beslut via skriftlig 
omröstning efter mötet. Uppmaning till sådan omröstning skickas till samtliga medlemmar.  
 
Omröstning vid val på årsmötet sker öppet om inte annat begärs. Vid oavgjord omröstning 
avgörs val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen 
sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. 
 

§12 
 
Medlemmarna i föreningen betalar årsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet. 
 

§13 
 
Beslut om ändring av stadgarna kan endast tas på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring 
insänds minst 2 månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska, 
tillsammans med styrelsens yttrande, skickas till medlemmarna samtidigt med kallelse till 
årsmöte. För ändring av stadgarna krävs att minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid 
årsmötet är ense om ändringen. 
 

§14 
 
Medlem som inte följer föreningens stadgar, motverkar föreningens arbete, otillbörligt agerar 
i föreningens namn eller på annat sätt agerar på ett sätt som inte är förenligt med 
föreningens syften, kan komma att uteslutas. Förslag till uteslutning av medlem insändes till 
styrelsen minst 2 månader före årsmötet. Om styrelsen anser att uteslutning kan vara 
befogad, tas förslaget vidare till årsmötet. Förslaget föredras på årsmötet av styrelsemedlem 
och uteslutningens genomförande avgörs genom sluten omröstning. Vid oavgjord omröstning 
är ordförandes röst avgörande. 
 

§15 
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Beslut om föreningens upplösande tas på samma sätt som för stadgeändring ovan. 
 


