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Stadgar för Biomaterialcentrum (BRC) vid Göteborgs universitet
Ursprungliga stadgar: 28 september 1999. Reviderade under 2001 och 2008 fastslagna på årsmöte den
31 mars 2008 (totalt: 12§). Reviderade under 2009 och fastslagna på årsmöte den 25 mars 2010 (totalt:
13§). X ordf. justerat 2011-03-17.
§ 1. Syfte och mål
Centrum för Biomaterialforskning, Biomaterialcentrum (Biomaterials Research Center, BRC) vid
Göteborgs universitet har som målsättning att utgöra en samarbetsorganisation för
biomaterialforskning. Biomaterialcentrums verksamhet skall inriktas mot:
•Att understödja forskning, utveckling och utbildning inom biomaterialområdet.
•Att samordna arbete över ämnesgränser i syfte att initiera och stimulera gemensamma
forskningsprojekt.
•Att verka för upprättandet av goda förbindelser med svensk industri med verksamhet inom
biomaterialområdet.
•Att i mån av resurser kunna bidraga med medel till såväl graduerade som ograduerade forskare inom
biomaterialområdet.
•Att utgöra en resurs för utbildningssamordning inom forskningsområdet.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i Biomaterialcentrum är på individbasis. För att bli medlem i Biomaterialcentrum skall den
sökande vara verksam inom biomaterialforskning.
Styrelsen kan efter tillsägelse avföra medlem om klar ekonomisk eller forskningsetisk oaktsamhet kunnat
påvisas eller om medlem bedöms ha dålig överensstämmelse med inklusionskriterierna för medlemskap
i Biomaterialcentrum eller om medlem motverkar Biomaterialcentrums målsättning.
Om medlemskap i Biomaterialcentrum beslutar dess styrelse. Ansökan om medlemskap göres skriftligen
till styrelsen. Medlem som önskar utträda ur Biomaterialcentrum skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Vid ansökan om medlemskap skall kriteriet för medlemskap kunna styrkas.
Medlem har rösträtt.
§ 3. Hedersledamöter
Till hedersledamot kan Biomaterialcentrums årsmöte på förslag av styrelsen utnämna svensk eller
utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för biomaterialforskningens utveckling.
Hedersledamot är att betrakta som medlem.
§ 4. Organisation
BRC placeras inom institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet. Institutionens prefekt har ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljöfrågor samt
stödfunktioner.
Enligt Göteborgs universitets (GU) regler ska det finnas en föreståndare för varje centrumbildning som är
anställd av GU. Föreståndaren ska bl.a. xårligen rapportera centrumbildningens verksamhet.
Föreståndarskapet vid BRC innehas av avdelningschefen vid Biomaterialvetenskap.
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§ 5. Styrelsens sammansättning
Biomaterialcentrums angelägenheter handhas mellan medlemsmötena av en styrelse bestående av
ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare tre ledamöter, varav en studentrepresentant och
fem suppleanter, varav en studentrepresentant.
Vid val av Biomaterialcentrums funktionärer skall en jämn könsfördelning eftersträvas.
Kassören skall vara anställd av Göteborgs universitet.
Samtliga styrelsemedlemmar väljs med 2 års intervall och utses vid ordinarie årsmöte.
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Omval kan ske.
Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara vid styrelsemöte bör suppleant närvara.
Skulle styrelseledamot av något skäl utgå ur styrelsen under pågående mandatperiod kan i första hand
dennes suppleant ingå som ordinarie ledamot i styrelsen, därefter någon av de andra suppleanterna.
§ 6. Styrelsens arbete
Styrelsen företräder Biomaterialcentrum, bevakar dess intressen och beslutar i överensstämmelse med
dess stadgar.
Det ankommer på styrelsen bland annat:
- att verkställa av årsmötet fattade beslut.
- att handha frågor om medlemskap i enlighet med stadgarna.
- att förvalta föreningens tillgångar.
- att kalla till årsmöte enligt §11.
- att vid behov kalla medlemmarna till föreningsmöte.
- att till ordinarie årsmöte lämna redovisning för den ekonomiska förvaltningen.
- att avgiva utlåtande i ärenden som remitteras till Biomaterialcentrum.
Styrelsen har att besluta och prioritera om föreslagna FoU-projekt skall drivas i Biomaterialcentrums
namn samt initiera samordningsprojekt genom direktkontakt med forskningsenheter.
Styrelsen kan:
- förmedla uppdragsforskning
- handlägga, samordna och följa upp gemensamma ansökningar
- tillhandahålla vissa tjänster, på uppdrag t.ex kanalisera externa forskningsanslag
- utgöra remissinstans i biomaterialfrågor
- initiera undervisning och konferensverksamhet, t.ex forskarutbildningskurser
- bedriva informationsverksamhet riktad mot allmänhet och myndigheter
Styrelsen kan inte styra de enskilda forskargruppernas verksamhet. I den mån forskningsprojekt startas
upp i Biomaterialcentrums namn åligger det styrelsen
- att definiera projektets primära målsättning
- att ange ingående forskningsenheter och specificera ansvarig forskare
- att göra kostnadsanalys, resursinventering och övriga avtal som rör forskningsprojekt
som startas i Biomaterialcentrums namn
- att fortlöpande följa projektets framsteg
- att dokumentera vetenskapliga publikationer eller andra resultat som uppkommer genom
arbetet.
§ 7. Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder minst 1 gång per termin. Ordföranden kan kalla till extra styrelsemöte när
denna/denne så finner erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär det. Kallelse till
sammanträde utfärdas minst sju dagar före sammanträdet. Styrelsen är beslutsför om 3 ledamöter är
närvarande.
Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden jämte en ledamot.
I Biomaterialcentrums namn upprättade handlingar undertecknas av endera ordföranden eller dess
sekreterare.
§ 8. Valberedning
För beredning av val vid ordinarie föreningsmöte skall finnas en valberedning bestående av en
sammankallande och ytterligare två ledamöter.
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Valberedningens ledamöter väljes vid ordinarie årsmöte för tiden till och med ordinarie årsmöte två år
senare.
Valberedningen skall iordningställa sina valförslag i sådan tid att de kan tillställas medlemmarna
samtidigt med kallelsen till det aktuella mötet.
§ 9. Ekonomi och revision
Biomaterialcentrum skall ha ett eget konto och dess räkenskaper omfattar 1/1-31/12.
Eftersom Biomaterialcentrums tillgångar finns inom Göteborgs universitet, sker revision av bokföringen
centralt (inom ramarna för revision av GU).
§ 10. Medlemsmöten
Biomaterialcentrum sammanträder till ordinarie årsmöte en gång per år, före mars månads utgång.
Styrelsen ska minst 3 veckor före årsmötet utsända kallelse till samtliga BRC's medlemmar.
I kallelsen ska ingå föredragningslista för mötet och valberedningens förslag till aktuella val.
Beslut i ärenden som behandlas på årsmötet avgörs genom enkel majoritet.
Under förutsättning att kallelsen till årsmötet skett enligt stadgarna, är mötet beslutsfört oavsett antal
närvarande medlemmar.
Vid ordinarie årsmöte kan ärende, som inte annonserats i kallelsen till mötet, upptas till behandling och
avgörande endast om minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense därom.
Extra medlemsmöte kan hållas för behandling av visst ärende när styrelsen finner skäl därtill eller då
minst tjugo medlemmar av Biomaterialcentrum skriftligen gjort framställning därom till styrelsen.
Vid extra medlemsmöte kan endast behandlas sådant ärende som angivits i kallelsen.
§ 11. Årsmötesförhandlingar
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:
- fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
- styrelsens berättelse för senast förflutna arbetsår inklusive ekonomisk redovisning
- ärenden som av styrelsen föreläggs mötet eller som medlemmar senast 14 dagar före mötet skriftligen
anmält hos styrelsen
- val av styrelse i enlighet med § 5-9
- val av valberedning i enlighet med § 8
Årsmötesförhandlingarna leds av styrelsens ordförande eller vid förhinder för denne, av kassör eller
sekreterare.
Sekreterare väljs för mötet. Protokollet justeras av mötesordföranden och en vid mötets början utsedd
justeringsman.
Vid mötet har varje medlem en röst.
Frånvarande medlem äger rätt att utöva sin rösträtt skriftligen. Rösträtt får dock inte överlåtas på annan
person. Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning.
§ 12. Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar må ej beslutas med mindre än att ett förslag därtill godkänts vid ett ordinarie
årsmöte. Förslag om stadgeändring skall jämte yttrande av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar
senast en månad före mötet.
Beslut om stadgeändring skall biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande.
§ 13. Avveckling av BRC
Biomaterialcentrum kan avvecklas efter beslut av minst 2/3 av årsmötet. De eventuella medel som
kvarstår i Biomaterialcentrums balans tillfaller Göteborgs universitet.

