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STADGAR 
 

Nordisk Urologisk Förening är en sammanslutning av Dansk Urologisk Selskab, Finlands Urologförening, Islands Urologförening, Norsk Urologisk Förening 
och Svensk Urologisk Förening - nedan kallade delföreningar. 
 
För samarbetet gäller följande stadgar: 
 
 

§ 1 
Föreningens uppgift är att arbeta för urologins utveckling i de nordiska länderna samt att främja samarbetet mellan Nordens urologer. I denna uppgift 
inbegripes icke bara sjukvårdande verksamhet och forskning utan även utbildning och frågor rörande bl.a. specialisering, kompetenskrav och 
sjukvårdsorganisation. Samarbete med Nordisk Kirurgisk Förening och närstående specialistföreningar bör eftersträvas. 
 
 

§ 2 
Varje medlem har rätt att delta i föreningens möten och övriga aktiviteter i delföreningarna. 
Till hedersledamot kan väljas person som genom sina insatser i väsentlig grad främjat föreningen eller bidragit till urologins utveckling. Kandidat till 
hedersledamot föreslås för styrelsen och väljs av presidiet. 
 
 

§ 3 
Arbetande og beslutande organ är styrelsen, presidiet och generalförsamlingen. 
Generalförsamlingen beslutar etablering av samarbetsgrupper innom de enskilda interesseområden. 
Samarbetsgrupparnas ledamøter utsees av de nationella föreningarna.  
Mandatperioden är 2 gånger 4 år. 
Om synnerliga skäl föreligger, kan en representant i enstaka fall beviljas en 3:e mandatperiod, omfattande 3 år. Sådana skäl kan vara, att en lämplig 
representant i samarbetsgruppens område inte går att uppbringa inom landet. 
 

 
§ 4 

Presidiet består av följande medlemmar: 
Presidenten – väljs av generalförsamlingen för en tid av 4 år, omval kan ske 1 gång.  
Generalsekreteraren – väljs av generalförsamlingen för en tid av 4 år, omval kan ske 2 gånger.  



Kassören – väljs av generalförsamlingen för en tid av 4 år. Kassören svarar för föreningens räkenskaper och äger att övervaka föreningens ekonomiska 
situation. Han skall lämna rapport till presidiet och generalförsamlingen om detta och vid behov ge förslag om nödiga åtgärder för att säkerställa en god 
ekonomi i föreningen. 
NUF-Bulletinen är föreningens kommunikationsorgan. Redaktionen cirkulerar mellan de nordiska länderna. 
Redaktörerna ansvarar för NUF-Bulletinen.  
Mandattid för kassören och redaktören är densamma som för generalsekreteraren, d.v.s 4 år, med möjlighet till omval 2 gånger. 
Två representanter valda av delföreningarna, i regeln ordföranden och sekreteraren.  
En ”nordisk sekreterare” från varje delförening utsedd av delföreningen. 
 
Presidiet utser inom sig ställföreträdande för presidiet och generalsekreteraren. 
Presidiet ansvarar för föreningens verksamt. Det håller ordinarie möte vartannat år i samband med kongressen. Härvid behandlas föreningens 
angelägenheter och de ärenden, som skall underställas generalförsamlingen för beslut, förberedes. 
 
 

§ 5 
Styrelsen består av presidenten, generalsekreteraren och kassören  
Styrelsen redovisar för sin verksamhet inför presidiet, som tar ställning till framlagda förslag och som avgör vilka frågor som skall föras vidare till 
generalförsamlingen. 
 
 

§ 6 
Generalförsamlingen sammanträder i samband med kongressen. Varje medlem i delföreningen har rätt att deltaga med rösträtt. Generalförsamlingen tar 
ställning till presidiets verksamhetsberättelse och till frågor om ansvarsfrihet, förrättar stadgade val samt gör beslut i ärenden som av presidiet hänskjutits för 
avgörande. 
Vid omröstning gäller i regel enkel majoritet. För stadgeändring fordras dock 2/3 majoritet av de närvarande. 
 
 

§ 7 
Kongress anordnas, om generalförsamlingen ej annat beslutar, vartannat år i deltagarländerna enligt följande ordning: Danmark – Island – Finland – Norge – 
Sverige – Danmark – osv. 
 
Delföreningen i det land där kongressen ordnas skall inom ramen för de av generalförsamlingen givna direktiv ansvara för kongressens utformning. 
Generalsekreteraren i Nordisk Urologisk Förening är medlem i kongresskommittén. 
 
 

§ 8 
Varje delförening svarar för sin del av ekonomin. Det ekonomiska genomförandet av en kongress faller på värdlandet. Vid tillfälle av överskott fördelas hälften 
till den nationella delföreningen och hälften till Nordisk Urologisk Förening. 
 



§9 
Delföreningens ”nordiske sekreterare” skall kontinuerligt informera generalsekreteraren angående delföreningens vetenskapliga möten, utländska 
gästföreläsare, eventuella fortbildningskurser och överhuvudtaget hålla honom orienterad om aktiviteter, som kan vara av allmänt nordiskt intresse. 
 
 

§ 10 
Generalsekreteraren för protokoll vid generalförsamlingen och vid presidiets och styrelsen möten, sammanställer delföreningarnas medlemsförteckningar, 
arkiverar handlingar samt ansvarar tillsammans med presidenten för att arbetet inom presidiet och styrelsen bedrivs målmedvetet och effektivt efter angivna 
riktlinjer. 
 
Vidare skall generalsekreteraren sammanställa den information som inkommer från delföreningarna samt vidarebefordra denna information till delföreningarna 
och dess medlemmar i den omfattning som kan anses önskvärt. 

 
 

§ 11 
Granskning av föreningens verksamhet företas av två av generalförsamlingen utvalda revisorer. Dessa skall inlämna sin berättelse en månad före planerad 
kongress och ska därvid göra de framställningar som granskningen föranleder. 
 
Revisorerna väljs av generalförsamlingen för en period av 4 år, med möjlighet till omval 2 gånger. 

 
 

§ 12 
Föreningens valkommitté består av en representant från varje medlemsland. Medlemmarna i valkommittén väljs av generalförsamlingen på 4 år, med 
möjlighet till omval 2 gånger. Möjlighet till omval bortfaller vid pensionering. Medlemmarna i valkommittén väljer sin egen ordförande  

 
 

§ 13 
Nordisk Urologisk Förening kan endast upplösas efter att ett beslut gjort av generalförsamlingen, på i föreningslistan upptagen ordning. För att upplösningen 
skall vara giltig, skall den godkännas med 2/3 majoritet vid en omröstning bland Nordisk Urologisk Förenings ordinarie medlemmar. 
Vid Nordisk Urologisk Förenings upplösning övergår förmögenheten till de nationella urologiska föreningarna i proportion till deras medlemsantal. 
 
 
 
 
 
 
 

Stadgarna senast reviderade och godkända vid generalförsamlingen i 
Nordisk Urologisk Förening, Gøteborg, Sverige 2005 


