Stadgar för Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin,
SKKT inom IBL.
(ändringsförslag 170504)

Ändamål
Sektionen för klinisk kemi och transfusionsmedicin är en organisation inom IBL för
biomedicinska analytiker.

Sektionen:





Ska bevaka sina medlemmars gemensamma intressen genom att främja utveckling,
utbildning och forskning inom medlemmarnas funktionsområde.
Ska arrangera kurser och studiedagar i gemensam regi med IBL.
Ska genom sin yrkesmässiga sakkunskap och genom att vara expert inom sitt
verksamhetsområde utveckla yrket?
Ska främja samarbete med IBL och dess övriga sektioner samt riksföreningarna.

Verksamhetsområde
Sektionens verksamhetsområde omfattas av Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin.

Medlem




Medlem av sektionen skall vara biomedicinsk analytiker samt medlem i IBL. Medlem
kan tillhöra mer än en sektion.
Medlemskap i sektionen söks via IBL:s hemsida.
Medlemsavgiftens storlek fastställs av IBL:s årsmöte. Det utgår ingen separat
medlemsavgift för sektioner.

Årsmöte




Sektionens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas gemensamt med
IBL:s årsmöte.
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har skickats ut minst 30 dagar före mötet.
Årsmötet behandlar och beslutar om sedvanliga frågor.

Motioner
Sektionens medlemmar kan lämna motioner till årsmötet. Motioner skall vara inlämnade
senast 31 december för att behandlas vid närmaste följande årsmöte. Sektionsstyrelsen
bilägger sitt yttrande till motionen som sedan behandlas av årsmötet.

Styrelsen








Ska verka i enlighet med IBL och sektionens mål och syfte.
Är verkställande organ mellan årsmötena.
Ska bestå av ordförande/samordnare, och 1-3 ordinarie ledamöter. Mandatperiod 2
år.
Ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med årsmötesbeslut.
Ska förvalta sektionens tillgångar på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.
Ska utse de personer som ska teckna firma för sektionen.
Skriver sektionsstyrelsens berättelse för närmast föregående år.

Valberedning
Valberedningen är gemensam för huvudstyrelse och sektioner, se huvudstadga

Ekonomi
Sektionen är egen resultatenhet inom IBL:s organisation. Revisionen är gemensam för
huvudstyrelse och sektioner, se huvudstadga.

Stadgar
Sektionens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Upplösning
Beslut om upplösning av sektionen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall
beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

