Kallelse till årsmöte
Medlemmar i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin kallas till årsmöte fredagen den
12 maj 2017 kl.17:00 i Kulturhuset Väven i Umeå
Preliminär föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekretare
3. Val av två justerare tillika med rösträknare
4. Frågan om årsmötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Redovisning av bokslut för verksamhetsåret
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Inkomna motioner/förslag från styrelsen angående stadgeändring
11. Årsavgiftens storlek
12. Val av ordförande på 2 år
13. Val av 1:e vice ordförande på 2 år
14. Tillkännagivande av 2:e vice ordförande på 1 år
15. Val av sekreterare på 2 år
16. Val av 2 ledamöter på 2 år
17. Val av två suppleanter på 1 år
18. Val av två revisorer samt suppleanter för dessa på 1 år
19. Val av 4 ordinarie ledamöter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige samt personliga
suppleanter till dessa.
20. Val av valberedning
21. Tillkännagivande av delföreningsrådets representant till styrelsen samt dennes suppleant
22. Tillkännagivande av Naprapatsektionens representant till styrelsen
23. Rapport från YFA/FYSS
24. Rapport från sektionerna
25. Presentation av vårmöte 2018 i Stockholm
26. Inkomna motioner/förslag från styrelsen angående stadgeändring
27. Hedersledamöter
28. Avtackningar
29. Övriga frågor
30. Mötet avslutas

Styrelsen föreslår följande stadgeändringar till årets årsmöte. Bakgrunden är dels att alla medlemmar
ska kunna väljas både till styrelsen och kunna väljas som ordförande i föreningen (för närvarande
endast läkare). Styrelsen anser vidare att styrelsesuppleanterna tas bort ur stadgarna och ersätts av
ordinarie ledamöter. Vi föreslår att föreningen i stadgarna betonar vikten av att alla medlemsgrupper
ska vara representerade i styrelsen med lika rösträtt. Avslutningsvis föreslår styrelsen att § 18
beträffande seniorskollegium utgår.
§ 9. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordföranden och två vice ordförande väljes för en period av två år vid ordinarie årsmöte, omval för
dessa positioner kan ske högst en gång med en period av ett år. Sekreterare respektive två övriga
ledamöter väljes på två år, och vid därpå följande årsmöte väljes vetenskaplig sekreterare, kassör och
en övrig ledamot på två år. Vid fyllnadsval under pågående tvåårsmandat väljes styrelseledamoten
på ett år. Styrelsesuppleanterna väljes för ett år i taget. Återval till styrelsen av tidigare ordföranden
och två vice ordföranden kan ske tidigast två år efter avgången från den tidigare styrelseperioden.
För övriga förtroendeposter stadgas ingen tidsbegränsning. Styrelseledamot skall vara ledamot av
Läkaresällskapet och övriga medlemmar bör vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet.
Föreningens ordförande skall vara läkare, 1:e och 2:e vice ordföranden är representanter för
läkargruppen och den största yrkesgruppen av icke läkare, respektive. Uppgifter om föreningens
funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.
Ändras till
§ 9. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Ordföranden och vice ordförande väljes för en period av två år vid ordinarie årsmöte, omval för
dessa positioner kan ske högst en gång med en period av ett år. Sekreterare respektive högst fyra
övriga ledamöter väljes på två år, och vid därpå följande årsmöte väljes två vetenskapliga
sekreterare, kassör och högst tre övriga ledamöter på två år. Således utgörs styrelsen av högst 13
ledamöter. Respektive sektion och delföreningarna ska vara representerade i styrelsen. Vid
fyllnadsval under pågående tvåårsmandat väljes styrelseledamoten på ett år. Återval till styrelsen av
tidigare ordföranden och vice ordföranden kan ske tidigast två år efter avgången från den tidigare
styrelseperioden. För övriga förtroendeposter stadgas ingen tidsbegränsning. Styrelseledamöter som
är läkare ska vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om föreningens funktionärer
skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 10. STYRELSENS ARBETSFORMER
….
Styrelsen bör utse ett arbetsutskott, (AU). AU består normalfallet av ordförande, de två vice
ordförandena, sekreterare och kassör samt eventuellt adjungerad ledamot.
AU skall handlägga ärenden av löpande art
….
Föreningens firmatecknare skall vara ordföranden, 2 vice ordföranden, sekreteraren och kassören.
Styrelse- och årsmötesbeslut som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter
skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.
Ändras till
§ 10. STYRELSENS ARBETSFORMER
….
Styrelsen bör utse ett arbetsutskott, (AU). AU består normalfallet av ordförande, vice ordförande,
sekreterare och kassör samt eventuellt adjungerad ledamot.
AU skall handlägga ärenden av löpande art

….
Föreningens firmatecknare skall vara ordföranden, vice ordförande, sekreteraren och kassören.
Styrelse- och årsmötesbeslut som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter
skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.
§ 16. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring
insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av
styrelsens yttrande därutöver, tillställas medlemmarna samtidigt med den preliminära kallelsen till
årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense
om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.
Ändras till
§ 16. STADGEÄNDRING
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring
insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av
styrelsens yttrande därutöver, tillställas medlemmarna samtidigt med den preliminära kallelsen till
årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense
om beslutet.
§ 18. SENIORSKOLLEGIUM
Föreningen seniorskollegium är ett rådgivande organ till styrelsen. Kollegiets ordförande är styrelsens
past president och kollegiets medlemmar är alla tidigare ordföranden i föreningen.
• Till kollegiet kan styrelsen också invälja andra idrottsmedicinare som kan tillföra unik kompetens
eller erfarenhet.
• Kollegiets budget fastställes av föreningens styrelse.
• Seniorskollegiet är beredande och rådgivande instans till styrelsen i de frågor, som rör anmälningar
för brott mot Svensk Idrottsmedicinsk förenings etiska regler.
Utgår

