STADGAR
Fastställda vid Forums årsmöte maj 2004
§1
Ändamål
Forum för vårdbyggnadsforskning är en ideell förening som ska stödja utvecklingsarbete, forskning
och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg genom att
- erbjuda en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare
- medverka till att stödja utvecklingsarbete, utbildning och forskning
- samla, sprida erfarenheter och resultat av praktiskt arbete, utvecklingsarbete och forskning
- ta initiativ till utbildning inom området av arkitekter och andra yrkesgrupper.
- initiera forsknings- och utvecklingsprojekt.
- öka den allmänna kunskapen i samhället om betydelsen av goda miljöer för vård och omsorg.
§2
Föreningens verksamhet
Föreningen verkar genom konferenser, seminarier, stimulering av forskning och utbildning, kontakt
med myndigheter, organisationer och media samt genom publicering av nyhetsbrev och hemsida.
§3
Medlemskap
Som medlem kan antas myndighet, organisation, institution, företag och annan sammanslutning
samt enskild person, som är verksam inom området och bidrar till föreningens syften. För enskild
person, som är anställd i arkitektföretag, landsting, kommun eller motsvarande bör huvudman vara
medlem i Forum.
Styrelsen beslutar om medlemskap respektive om utträde ur föreningen efter ansökan. Medlem som
ej erlagt avgift anses ha utträtt ur föreningen.
§4
Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmötet och avser kalenderår om ej särskilt avtal tecknas för längre
avtalstid.
§5
Räkenskapsår
Räkenskapsår är lika med kalenderår.
§6
Revision
Forums förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer varav en ska vara godkänd revisor
enligt lag.
§7
Beslutande organ
Årsmöte/föreningsmöte är beslutande organ.
Endast medlemmar äger rätt att närvara vid årsmöte/föreningsmöte.
Medlemmarna kallas till årsmöte, som ska hållas före maj månads utgång, å tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall utgå senast 30 dagar före mötesdagen.
Extra föreningsmöte kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller om minst en tredjedel av medlemmarna så påkallar.
Vid årsmöte/föreningsmöte upprättas röstlängd och varje medlem har en röst. Ombud skall kunna
styrka att han/hon företräder sin organisation eller sitt företag. Beslut fattas med enkel majoritet av
vid mötet avgivna röster.(jfr §10 och 11)

§8
Styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning
Ordförande och vice ordförande utses av årsmötet.
Ytterligare högst 11 styrelsemedlemmar utses av årsmötet bland Forums medlemmar på ett sådant
sätt att föreningens olika medlemsgrupper representeras.
Valperioden för styrelsemedlem är två år med möjlighet till omval.
Styrelsen utser arbetsutskott inom sig samt kan därtill utse särskilda verksamhetsutskott med representation från styrelsen eller medlemmar.
Till styrelsens förfogande står ett arvoderat sekretariat.
Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.
Revisorer utses av årsmötet.(jfr § 6)
Valberedningen bestående av minst tre ledamöter, representerande olika medlemskategorier, utses
av årsmötet.
§9
Ersättning till styrelsens ledamöter
Styrelseledamot äger rätt till skälig reseersättning i samband med styrelsemöten eller annan särskild
förrättning som beslutas av styrelsen.
§10 Fastställande och ändring av stadgar
Årsmötet beslutar i stadgefrågor varvid 2/3 av de röstberättigade bistår förslaget.
§11 Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena kan
vara årsmöte. Härvid erfordras att 2/3 av de vid mötet röstberättigade medlemmarna biträder förslaget.
Eventuella tillgångar tillfaller medlemmarna.
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