Stadgar för Tankesmedjan NHS
Nätverket för hälso-och sjukvård (NHS) bildades 2011
Ändamål och värdegrund
§ 1. NHS är ett socialt och professionellt oberoende forum som har till ändamål att främja
hälso- och sjukvårdens utveckling genom att stimulera till mångsidig dialog och
kunskapsspridning mellan olika aktörer på sätt som beskrivs i dessa stadgar och enligt bilagd
beskrivning av verksamhetsidén. Det sker med respekt för alla människors lika värde, för
internationella konventioner och för författares och utgivares upphovsrätt.
Status och säte
§ 2. NHS är en icke vinstdrivande ideell förening med säte i Göteborg.
Stämma
§ 3. Föreningsstämman (årsmötet) är nätverkets högsta beslutande organ, som behandlar
den årliga verksamhetsberättelsen jämte ekonomisk redovisning och budget för det
kommande året, antar och beslutar om ändring av stadgar samt tillsätter styrelse och
valberedning för ett år i taget.
Styrelse
§ 4. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kommunikationsansvarig, sekreterare,
kassör, jämte två till fyra övriga ledamöter.
Styrelsen kan adjungera annan person för särskilda uppdrag.
Styrelsen verkställer stämmans beslut och tar ställning till program och förbereder och
genomför verksamhetsmöten samt förelägger stämman årlig verksamhetsberättelse jämte
ekonomisk redovisning och budget för det kommande året.
Firmatecknare
§ 5. Firmatecknare är, var för sig, ordförande, sekreterare och kassör.
Medlemmar
§ 6. NHS består av enskilda personer (medlemmar) som kan främja samtalet om hälso- och
sjukvårdens utveckling. Nya medlemmar väljs in i nätverket genom bedömning vid
medlemsmöte på förslag av enskild medlem.
Verksamhetens innehåll och organisation
§ 7. NHS deltar i eller leder samtal och sprider kunskap om hälso- och sjukvårdens utveckling
genom
a. interna föreningsmöten, vanligtvis med inbjudna föreläsare;
b. externa seminarier, symposier etc. med olika föreläsare och med deltagande av
inbjudna gäster;

c. hemsida, blogg etc. för kunskapsförmedling, eventuellt i samverkan med
samverkanspartner.
NHS organiserar inom sig olika arbetsgrupper med fördjupning av olika ämnesområden och
förstärkning av den sociala och professionella samhörigheten; se Verksamhetsidén.

Ekonomi
§ 8. Varje medlem erlägger en inträdesavgift, som uppgår till 1000 kronor. Beroende på den
ekonomiska situationen för NHS äger styrelsen rätt att besluta om en årsavgift på högst 250
kronor för varje medlem.
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