
 

 

 
 
Stadgar antagna vid föreningsmöte fredagen den 30 sept 1994 
 

§ 1 Rosengrenklubben, Swedish Vitreoretinal Society, är en sammanslutning av i 
Sverige verksamma ögonläkare med särskilt intresse för näthinnans och 
glaskroppens sjukdomar. 

 
§ 2 Föreningens syfte är att verka för utveckling av diagnostik och behandling av 

sjukdomar och skador i ögats bakre segment. Föreningen skall också stimulera 
till fortbildning och bidraga till att utbyte av kunskaper och erfarenheter inom 
området kommer till stånd. 

 
§  3 Till medlem skall efter anmälan antagas ögonläkare som deltagit i något av 

föreningens möten fram till tidpunkten för stadgarnas godkännande, samt efter 
detta datum efter ansökan ögonläkare vars inval stöds av två medlemmar. 

 
§ 4 Föreningen skall årligen anordna ett vetenskapligt möte i samband med vilket 

årsmötesförhandlingar skall äga rum. Vid årsmötet skall tid och plats för nästa 
årsmöte bestämmas efter att medlem erbjudit sig att arrangera detsamma. 

 
§ 5 Medlem som åtagit sig att arrangera årsmöte gör efter samråd i styrelsen upp 

det vetenskapliga programmet och avsätter därvid tid för förenings-
angelägenheter, inbjuder till mötet och ansvarar för nödvändiga praktiska 
åtgärder i samband därmed. Arrangören har ekonomiskt ansvar för mötet och 
äger rätt att vid behov upptaga deltagaravgift vilket då skall framgå av inbjudan. 

 
§ 6 Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 

ordförande, vice ordförande, sekreterare som alla väljs på två år samt den 
medlem som arrangerar kommande årsmöte och väljs på ett år. Styrelsen 
sammanträder en gång årligen inför eller i samband med årsmötet samt eljest 
när skäl därtill föreligger. Styrelsen ansvarar för att medlemsregister hålls 
aktuellt, att remissärenden besvaras, att fortlöpande kontakter med andra 
föreningar och organisationer upprätthållas samt att löpande ärenden 
handläggs. 

 
§ 7 Ändringar och tillägg till föreningens stadgar kan endast ske genom beslut på 

årsmöte. Stadgeförslag skall då ha utsänts till medlemmarna i samband med 
kallelse till möte minst en månad före detsamma. 


