
 

 

Stadgar 
för föreningen Sjuksköterskornas sommarhem, Villa Solhäll, Edsgatan, Karlstad. 

Dessa stadgar är fastställda av extra årsmöte den 12 september 2016. 

 

§ 1 Namn och säte 
Föreningen Sjuksköterskornas Sommarhem, Villa Solhäll, Edsgatan, Karlstad. 

 

§ 2 Form och ändamål 
Föreningens sommarhem är en donation från Per Clarholm (1860-1942). Han tjänstgjorde 

som överläkare på kirurgkliniken, Centrallasarettet i Karlstad 1910-1928. De fastigheter, 

Steffens minne 1:2, 1:3, och 1: 4 som idag ägs av föreningen inköptes 1942 av Wermlands 

läns centrallasarett. 

Per Clarholms önskan och avsikt var att åstadkomma:  

” ett sjuksköterskehem, der sjuksköterskor som haft sitt arbete inom Wermland, må kunna 

beredas tillfälle att såväl få hvila ut och rekreera sig under sin verksamhetstid som ock att 

efter dennas slut få en fristad på äldre dagar.” (Lasarettsdirektionens protokoll, §4, 31 mars 

1922). 

 

Föreningen som är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden, har följande uppdrag; 

 Erbjuda vila och rekreation för sjuksköterskor enligt donatorns önskan. 

 Förvalta fastigheten på ett ansvarsfullt sätt. 

 Säkerställa föreningens ekonomi. 

 

§ 3 Medlemskap 
Rätt till medlemskap i föreningen Sjuksköterskornas sommarhem, Villa Solhäll, har 

nuvarande och pensionerade legitimerade sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska 

analytiker och röntgensjuksköterskor i Värmland. Möjlighet till stödmedlemskap finns för 

ovan nämnda utanför Värmland. Medlemskap beviljas av styrelsen eller delegerad 

styrelsemedlem. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. 

Uteslutning av medlem ur föreningen kan ske om medlemmen är oaktsam med föreningens 

tillgångar (hus, inventarier med mera) eller på annat sätt uppträder på ett sätt som inte är 

förenligt med föreningens ändamål och uppdrag. Uteslutning beslutas av en enig styrelse.  

 

§ 4 Årsmötet 
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls senast under maj månad och 

kallelse samt dagordning ska delges föreningens medlemmar senast tre veckor innan mötet. 

Medlemmar äger rätt att lämna in motioner senast tio dagar innan årsmötet.  

Årsmötet väljer en styrelse som består av sju ledamöter och två suppleanter. Årsmötet väljer 

dessutom två revisorer samt två valberedare. 

 

Ordinarie årsmöte ska innehålla följande; 

 Årsmötets öppnande 

 Val av mötesordförande och sekreterare 

 Val av justerare och rösträknare 

 Fastställande av dagordning 

 Fastställande av röstlängd 

 Årsmötets behöriga utlysande 



 

 

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 

 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 Inkommande motioner och styrelsens förslag 

 Val av ordförande 

 Val av kassör 

 Val av övriga ledamöter 

 Val av suppleanter 

 Val av revisorer 

 Val av valberedning 

 Mötet avslutas 

 

§ 5 Extra årsmöte 
Om revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så kräver ska extra 

årsmöte hållas. Kallelse ska skickas till medlemmarna minst två veckor i förväg tillsammans 

med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som 

föranlett mötet behandlas. 

 

§ 6 Styrelsen 
Styrelsen består av sju ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens mandattid är två år. 

Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra. Styrelsen är 

beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens samtliga 

medlemmar är närvarande. Styrelsen sammankallas minst fyra gånger per år. Styrelsens 

uppdrag är att verkställa årsmötets beslut. 

Styrelsen tar beslut i löpande frågor, beslutar om ordningsregler, och under vilka former huset 

ska skötas och förvaltas (uthyrning, investeringar med mera). 

 

§ 7 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening. 

 

§ 8 Verksamhetsår och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.  

 

§ 9 Upplösning och stadgeändring 
Ändring av stadgar eller upplösning av föreningen kräver beslut av två på varandra följande 

årsmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan dessa två möten måste minst två 

månader förflyta. Beslut tas med kvalificerad majoritet. Föreningens kvarvarande tillgångar 

ska vid upplösning tillföras verksamhet som delar föreningens syfte och gagnar legitimerade 

sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i 

Värmland. 


