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Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. 
En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 
1903, då föreningens första styrelse valdes. 

 
Den 1 november samma år startade föreningen SSSH sin verksamhet vid 
Paradisgatan i doktor Sandbergs hus. Byggnaden finns nu på Kulturhistoriska 
museet - Thomanderska huset. 

 
Nya stadgar antogs vid årsmötet den 31 mars 1970 med anledning av att 
föreningen SSSH:s sjuksköterskeskola överfördes till Malmöhus Läns Landsting 
(MLL). 

 
Mellan 2010 och 2021 erbjöds studentmedlemskap.  

 
Ändring av stadgarna: 1971, 1972, 1974, 1976, 1986, 1988, 1993, 1998, 1999, 
2010, 2021, 2022 

 

 
 
Ändamål 
§1 

 
Mom. 1. 

 
Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH) är en sammanslutning av 
sjuksköterskor, med examen från 

 
- Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola (SSSH) 

eller 
- Malmöhus Läns Landstings (MLL:s) vårdskola, Sjuksköterskeskolan SSSH, 

Lund eller 
- Malmöhus Läns Landstings (MLL:s) vårdhögskola, Hälso- och 

Sjukvårdslinjen, Lund eller 
- Vårdhögskolan Lund - Helsingborg, Institutionen för hälso- och sjukvård, 

Hälso- och Sjukvårdslinjen, Lund eller 
- Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad, 

Lund eller 
- Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsa, vård och 

samhälle, avdelningen för omvårdnad eller 
- Lunds universitet, Medicinska fakulteten 

har till ändamål se mom. 2 
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forts § 1 Ändamål 

Mom. 2. 

- att förvalta föreningens donationsfonder och övriga tillgångar och lämna 
medlemmarna stipendier till kurser, konferenser och studieresor samt 

 
- bidrag till forsknings- och utvecklingsarbeten. 

 
- att medverka till god kontakt med Lunds universitet, Medicinska 

fakulteten 
 

- att verka för professionell utveckling bland medlemmarna 
 

- att verka för god sammanhållning bland medlemmarna 
 
 
Medlemskap 
§ 2 

 
Mom. 1. Rätt att bli medlem har 

Sjuksköterska med examen från 

- Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems sjuksköterskeskola (SSSH) 
eller 

- Malmöhus Läns Landstings (MLL:s) vårdskola, Sjuksköterskeskolan SSSH, 
Lund eller 

- Malmöhus Läns Landstings (MLL:s) vårdhögskola, Hälso- och 
Sjukvårdslinjen, Lund eller 

- Vårdhögskolan Lund - Helsingborg, Institutionen för hälso- och sjukvård, 
Hälso- och Sjukvårdslinjen, Lund eller 

- Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad, 
Lund eller 

- Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsa, vård och  
samhälle, avdelningen för omvårdnad eller 

- Lunds universitet, Medicinska fakulteten 
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Upphörande av medlemskap 
§ 3 

 
Mom. 1. Medlemskapet upphör för medlem som ej betalt årsavgift under 

innevarande år. 
 
Mom. 2 Medlemskapet upphör för medlem som motverkar föreningens syfte 

eller bryter mot dess stadgar. 
 

Styrelsen 
§ 4 

 
Mom. 1. Föreningens tillgångar och angelägenheter förvaltas av en styrelse 

bestående av nio ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. 
 
Mom. 2. Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig varje år vid 

första sammanträdet efter ordinarie årsmöte vice ordförande, 
sekreterare och kassör. 

 
Mom. 3. Styrelsen äger rätt att adjungera juridisk och ekonomisk expertis. 

 
Mom. 4. Mandattiden är två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena 

året och halva styrelsen det andra året. 
 
Mom. 5.  Avgående ledamot kan återväljas. Avgår ledamot före mandattidens 

utgång väljes ny på ordinarie årsmöte (fyllnadsval). Om det fordras 
för styrelsens beslutsmässighet kallas till extramöte för fyllnadsval. 

 
Mom. 6. Styrelsen har sitt säte i Lund. Styrelsen är beslutsmässig då dess 

ledamöter har blivit kallade och minst 2/3 är närvarande. Vid 
behandling av frågor rörande ändring av eller tillägg till dessa stadgar 
skall minst sju ledamöter vara närvarande. Vid lika röstetal gäller den 
mening, som ordföranden biträder. 

 
Mom. 7. Styrelsens sammanträden protokollföres. Ordföranden justerar 

protokollen. 
 
Mom. 8. Styrelsen utser inom sig ledamöter för handläggning av löpande 

ärenden. 
 
Styrelsen har rätt att anställa och entlediga person samt bestämma arvodet. 

 

Firmateckning 
§ 5 

 
Styrelsen utser två styrelseledamöter som gemensamt har att teckna föreningens 
firma. 
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Räkenskaper och revision 
§ 6 

 
Föreningens förvaltning, räkenskaper och säkerhetshandlingar samt styrelsens 
protokoll granskas årligen av tre revisorer. 

 
Årsmötet utser för ett år i taget tre revisorer och två suppleanter. En revisor 
och          dennes suppleant skall vara auktoriserad. 

 
Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall senast den 15 mars  överlämnas 
till revisorerna. 

 
Revisorerna återställer räkenskaperna till styrelsen och inlämnar 
revisionsberättelsen före 30 april. 

 
Föreningens räkenskaper skall åtföljas av förteckning över disponerade fonder 
och övriga tillgångar. 

 

Årsmöte 
§ 7 

 
Mom. 1. Ordinarie årsmöte ska äga rum före maj månads utgång. 

 
Mom. 2. Styrelsen beslutar om tid och plats och personlig kallelse utgår minst 

14 dagar före årsmötet. 
 
Mom. 3. Följande ärenden behandlas 

 
a) årsmötets behöriga utlysande 
b) val av mötets funktionärer: 

ordförande och sekreterare 
två personer att jämte ordförande justera protokollet och 
tillika rösträknare 

c) godkännande av föredragningslistan 
d) föredragning av styrelse- och revisionsberättelse 
e) fastställande av balansräkning 
f) fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
g) beslut om disposition av överskott eller underskott 
h) val av: 

ordförande (då ordförande skall väljas) 
övriga ledamöter jämte suppleanter 
revisorer jämte revisorssuppleanter 
valkommitté bestående av tre ledamöter 

 
i) beslut om medlemsavgifter 
j) motioner 
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Extra årsmöte 
§ 8 

 
Extra årsmöte hålls 

 
- när styrelsen finner det erforderligt 
- när revisorerna påkallar det 
- när minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen kräver det för 

uppgivet ändamål 
 
Kallelse till extra årsmöte utgår på samma sätt som till ordinarie. Vid extra 
årsmöte behandlas endast de ärenden, som är nämnda i kallelsen. 

 

Röstning 
§ 9 

 
Vid föreningens möten har varje medlem en röst och kan med fullmakt även 
rösta för en annan medlem. 

 
- Val och omröstningar skall vara öppna om inte sluten omröstning begärs. 
- Vid omröstning gäller enkel majoritet utom i det fall, 

som nämns i § 12. 
- Om antalet röster blir lika, avgör lotten. 

 

Motioner 
§ 10 

 
Motion, gällande föreningens verksamhet, skall vara styrelsen tillhanda senast 
den första februari för att redovisas vid årsmötet med styrelsens yttrande. 

 

Förvaltning 
§ 11 

 
Styrelsen skall leda föreningens verksamhet i enlighet med dess stadgar och de 
riktlinjer i övrigt, som årsmötet har beslutat. 

 

Styrelsen har på sitt ansvar 
 

- att förvalta föreningens fonder och ekonomiska tillgångar 
 

- att fördela avkastningen av kapitalet genom utdelning av stipendier med 
mera 

 
- att ansvara för vården av föreningens fastigheter och tillhörigheter 
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Stadgeändringar 
§ 12 

 
Mom. 1. Ändring av dessa stadgar utom § 12 och § 13 får endast ske på 

ordinarie årsmöte. 
 

Beslut om ändring skall biträdas av minst fyra femtedelar av de 
närvarande föreningsmedlemmarna. 

 
Mom. 2. Beslut om ändring av § 12 och § 13 skall fattas av två på varandra 

följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Tiden 
mellan mötena skall vara minst tre månader. 

 

Upplösning av föreningen 
§ 13 

 
Mom. 1. Beslut om upplösning av föreningen SSSH fattas i samma ordning 

som § 12 moment 2 föreskriver beträffande ändring av ifrågavarande 
paragrafer. 

 
Mom. 2. Beslutas om upplösning föreningen SSSH skall tillgångarna användas 

för ursprungligt ändamål och förvaltas av Svensk 
Sjuksköterskeförening. 

 
Av föreningen SSSH disponerade fonder skall, efter Kammarkollegiets 
tillstånd, på samma sätt förvaltas av Svensk Sjuksköterskeförening. 


