År 1857
December den 29 sammanträdde, på inbjudan af Fältläkaren Doktor Mörck,
undertecknade Läkare och Apotekare, hvilka samstämmigt upptogs med bifall
bemälte Fältläkare framställning om behofvet och fördelarna af en stiftelse,
hvars ändamål, under benämning av Karlskrona Läkareförening, innefattas uti
följande förslag till Läkare-Föreningen i Karlskrona Stadga
____
Ändamål och Sammansättning:
§ 1.
Läkareföredningens ändamål är: att med uppmärksamhet följa medicinska
vetenskapernas framsteg, att samla och under vetenskapliga meddelande sprida
nyttiga uppgifter, rön och erfarenheter rörande vetenskapens utöfning och
tillämpning, och att för sådana ändamål, ibland annat, gemensamt hålla
tidskrifter, journaler och i övrigt medicinsk värdefull litteratur, så långt
tillgångar kunna medgiva.
§ 2.
Föreningen är sammansatt af ordinarie och extra medlemmar.
§ 3.
Ordinarie medlem är hvar och en läkare, som i staden praktiserar eller
innehar tjenst och är ständiga boende; äfvenledes Stadens Apotekare.
§ 4.
Extra medlemmar blifva de Läkare och Apotekare, hvilka
innehafvande tillfälliga befattningar, på förslag af ordinarie medlem eller efter
egen derom gjord begäran, i Föreningen inbjudes.

§ 5.
Föreningens embetsmän äro 2ne : Ordförande och sekreteraren.
§ 6.
Ordförande väljes för hvarje år. Sekreteraren bibehåller sin
befattning, tills han finner för gott sjelf nedlägga densamma.
§ 7.
Ordförande föranstaltar om sammankomster, leder all diskussion och
vakar öfver att det helas fördel och förkofran.
§ 8.
Sekreteraren ansvarar för protokollets förande, besörjer brefvexling,
har bestyr med hushållningen och redovisar kassan.

Sammankomster och Arbetssätt :
§ 9.
Ordinarie sammankomster, hvilka av alla, som ej äro af förfall
hindrade, böra bevistas, hållas 2ne gånger i månaden på dagar, som olika
bestämmas efter Föreningens beslut. Extra sammanträden ske dessemellan efter
omständigheter, som af ordförande pröfvas.
Den 29 december är Föreningens Högtidsdag, till åminnelse af instiftelsen, och
första sammanträdet.
§ 10.
Hvar och en medlem egen lika rätt att säga sin mening, hvar och en
att i förekommande ämnen fälla omdöme, hvar och en att sjelf förklara sina ord.

§ 11.
Hvar och en medlem ålägger sig förbindelsen att efterlefva denna
stadga och att icke utom Föreningen eller utan dess bifall göra kunnigt, hvad
derinom yttras eller förekommer.
§ 12.
Beslut, som rörer utgift, kan icke fattas utan 4 medlemmars, utom
Embetsmännens, närvaro och enhälliga deltagande deri. Öfrige frågor afgöres
genom enkel pluralitet, vid lika antal röster, gäller den mening hvarmed
Ordföranden sig förenat.
§ 13.
Skrifvelser i Föreningens namn utfärdas med Ordförandens
underskrift och Sekreterarens kontrasignering. Protokollsutdrag undertecknas af
Sekreteraren.

Föreningens Hushållning:
§ 14.
Utgifterna bestridas genom tillskott, som halfårsvis enligt § 12 bestämmas i
genom frivilliga bidrag, och genom extra medlemmars utgifter, som beräknas till
hälften mot ordinarie medlemmars tillskott och utan rättigheter till delaktigheter
i Föreningens tillhörigheter erlägges för den tid, som af löpande halfåret efter
inträde kan återstå.
§ 15.
Disponibla medel blifva hos Sekreteraren för bestridande af nödige
utgifter, umbärlige öfverskotter fruktbargöras på sätt honom godtsynes. Han
redovisar på Högtidsdagen genom öfverslag af inkomster och utgifter, som i
protokollet intages.

§ 16.
Den medlem, som under namn af Bibliotekarie uppdrages närmaste
tillsynen och vården af Föreningens litterära tillhörigheter, ansvarar att
fullständig förteckning derå hålles, att icke något förskingras, att utlåningar
åteställes, och att medlemmar emellen kringående tidskrifter ordentligen
fortskaffas.

Sedan denna stadga blifvit föremål för kort diskussion, blef densamma av
de närvarande enhälligt antagen och med underskrifter försedd.
Karlskrona på Läkareföreningens instiftelse dag den 29 decemb. 1857.
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