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Stadgar för den ideella föreningen NIKOLA nätverk 

 

Föreningen Nikola nätverk  

Föreningens namn är Nikola nätverk.  

Adress  
Beslutas vid konstituerande möte.  

Föreningens hemort är Karlskrona  

Föreningen bildades 2 april 2014.   

Dessa stadgar reviderades vid föreningens årsmöte 2018-09-05. Ändring understrukna.  

Allmänna bestämmelser  

Ändamål  

Föreningen Nikola Nätverk är en ideell förening.   

Nätverket Nikola är ett nationellt nätverk vars syfte är på nationell nivå driva utvecklingen inom 
området blås- och tarmdysfunktion genom att öka kunskapen hos vårdpersonal och 
sjukvårdshuvudmän samt hos allmänheten.  

Föreningens uppgift är att driva nätverket Nikola och Nikolas webbplatser http://nikola.nu samt 
http://kateterfakta.nu.   

Föreningen är sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.   

Ledamot i styrelsen samt suppleant utses att delta för Nikolas räkning på Svensk 
sjuksköterskeförenings föreningsstämma. Ledamoten och suppleanten ska vara medlem i Svensk 
sjuksköterskeföreningen. Medlemmar rekommenderas medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening.  

Styrelse  

Styrelsen består av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst en och högst fyra 
styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte.   

Styrelsen är beslutsför då minst hälften är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid 
lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.  

Firmatecknare  

Styrelsen utser firmatecknare.  
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Revisor  

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
en revisor och en revisorssuppleant av årsmötet.  

Verksamhets- och räkenskapsår   

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 september till 31 augusti.  

Stadgeändring  

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av angivna 
röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen föreslås av styrelsen och av medlem i 
föreningen.  

Upplösning av föreningen  

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av angivna 
röster.  

Föreningens medlemmar  

Medlemskap   

Som medlem kan antas personer som arbetar med blås- och tarmdysfunktion främst inom offentlig 
och privat hälso- och sjukvård. Även personer som arbetar inom närliggande verksamheter som t.ex. 
branschorganisation/hjälpmedelsverksamhet, leverantörer/distributörer av inkontinenshjälpmedel 
och personer som arbetar eller representerar brukarorganisationer kan antas som medlemmar.  

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen.  

Medlem ska följa föreningens stadgar.  

Medlemsavgift  

Medlemsavgiftens storlek fastställs vid årsmöte.  

Utträde  

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen.  

Uteslutning  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  

Årsmöte och extra årsmöte  
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Ordinarie årsmöte hålls inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Extra årsmöte kan utlysas 
om en majoritet av föreningens medlemmar begär det.   

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av en eller två justeringsmän.  

4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  

5. Fastställande av dagordningen  

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse  

7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen.  

8. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande räkenskapsår.  

10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår  

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas  

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  

13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

14. Val av valberedning  

15. Övriga ärenden  

Kallelse till årsmöte  

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker genom e-post till samtliga medlemmar. Kallelsen 
ska utfärdas senast två veckor före ordinarie eller extra årsmöte.  

Beslut och omröstning  

Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer 
och valberedning. Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av Svensk 
sjuksköterskeförenings ordförande. Omröstning vid val sker slutet om någon begär det och vid lika 
röstetal avgörs valet genom lottning.   

 


