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Svensk arbets- och miljömedicinsk förening 
 
 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 
Malmö, 2017-05-03 

 
 
Dagordning  
 
§ 1 Mötets öppnande  

 

§ 2 Val av mötesordförande  
 
§ 3 Val av mötessekreterare  
 
§ 4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare  
 
§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande  
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse  
 
§ 8 Skattmästarens och revisorernas berättelse  
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§ 10 Fastställande av årsavgift 2017  
 
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
 
§ 12 Val av revisor  
 
§ 13 Val av valberedning  
 
§ 14 Förslag om stadgeändring väckt vid föregående årsmöte (§ 1) 
 
§ 15 Övriga ärenden 
 
 Styrelsens förslag om stadgeändring och namnändring  
 

§ 16 Mötets avslutande 
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160424 

 

Verksamhetsberättelse för Svensk Arbets- och 

Miljömedicinsk förening 2016 

 

Föreningen hade 120 medlemmar den 31/12 2016. Dock finns det oklarheter i 

Läkarförbundets redovisning. Antalet medlemmar är i dag (170424) 147 st. 
 

Styrelse och revisorer 

Den vid årsmötet ny-/omvalda styrelsen har bestått av Kristina Jakobsson (ordf), Jan Rosén 

(vice ordf), Berit Edvardsson (sekr), Elisabeth Lindberg (kassör), ordinarie ledamöter 

Ragnhild Ivarsson-Walther och Mathias Holm samt suppleanter Antonia Jacobaeus, 

Margareta Torgén och adjungerad ST-representant  Carolina Blomberg (tillsatt hösten 2016).  

Revisorer har varit Mats Berg och Karin Nordh. 

Valberedning: Catarina Nordander, Stig Norberg 

Vårmötet 

Det välbesökta vårmötet 13-15 april hölls i Örebro med anledning av att Arbets- och 

miljömedicin firade 50-årsjubileum.  Mötet samlade drygt 300 deltagare. Liksom tidigare var 

mötet ett samarrangemang med  Sveriges Företagsläkarförening (SFLF), Arbets- och 

miljömedicinska sektionen inom Svenska Läkarsällskapet (ARM), Svensk Arbets- och 

miljömedicinsk förening (SAMF), Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening (SYMF), 

Nätverket för arbetsmedicinska beteendevetare, FTF arbetsmiljö och Sveriges 

belastningsergonomiska förening. 

Styrelsens aktiviteter under året 

Under verksamhetsåret har styrelsen träffats vid heldagsmöte 160211 och telefonmöte 

160321.  Den nya styrelsens konstituerande möte hölls i samband med årsmötet 160413. Den 

nya styrelsen har  hållit telefonmöte 160818 och träffats vid heldagsmöte 161006   

Ordförande deltog i SFLFs styrelseinternat 160827. 

Jan Rosén och Ragnhild Ivarsson Walther deltog vid  Läkarförbundets representantskap för 

specialitetsföreningarna 15 mars 2016, och Kristina Jakobsson deltog den 11 november. Jan 

Rosén både SFLF och SAMF vid  Läkarförbundets fullmäktigemöte i Stockholm.  

Ingen styrelseledamot har aktivt bevakat UEMS specialistsektion för Occupational Medicine. 

SAMF har under 2016 besvarat remissen ”Rekommendationer för allmänna kompetenser i 

ST. 

SAMF har medverkat i en skrivelse från forskare, ARM, SYMF och SFLF som sändes till 

minister Marita Ulfskog angående behov av översyn av hygieniskt gränsvärde för 

dieselavgaser.  
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Nuvarande stadgar (SAMF) 
ÄNDAMÅL 

§ 1. Svensk arbets- och 

miljömedicinsk förening (SAMF) 

är en sammanslutning av 

svenska specialister i arbets- och 

miljömedicin, yrkesmedicin, 

yrkes- och miljömedicin eller 
företagshälsovård och av läkare 

under vidareutbildning till 

specialist inom någon av dessa 

specialiteter, vilka även är 

medlemmar i Sveriges 

Läkarförbund. SAMF är 
specialitetsförening inom 

Sveriges Läkarförbund. 

 
§ 2. Föreningens uppgift är att bland sina 

medlemmar upprätthålla en god och 

värdig anda, att befordra hälso- och 

sjukvårdens ändamålsenliga utveckling 

inom medlemmarnas 

verksamhetsområde samt att tillvarataga 

medlemmarnas sociala och ekonomiska 

intressen. 

 
MEDLEMSKAP 

§ 3. Ansökan om medlemskap skall göras hos 
styrelsen och avgöras av denna. 

 
Medlem som önskar utträda ur 

föreningen skall skriftligen anmäla 

detta till styrelsen, som 

protokollför utträdet. Medlem som 

oaktat påminnelse av 

skattmästaren ej har erlagt sin 

avgift under två år anses ha utträtt 

ur föreningen. 

 
Medlem som bryter mot föreningens 

stadgar kan uteslutas ur föreningen. Beslut 

om uteslutning ur SAMF fattas av 

styrelsen. 

 
§ 4. Medlemsavgift fastställs av årsmöte. 

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan 

befria medlem från medlemsavgift. 

Medlem som har uppnått 65 års ålder är 
befriad från årsavgift. 

 

      Förslag till förändring 
ÄNDAMÅL 

§ 1. Svensk arbets- och miljömedicinsk 

och Arbetsmedicinsk förening 

(SAMAF) är en sammanslutning av 

svenska specialister i arbets- och 

miljömedicin, arbetsmedicin, 

yrkesmedicin, yrkes- och 

miljömedicin eller företagshälsovård 
och av läkare under vidareutbildning 

till specialist inom någon av dessa 

specialiteter samt andra 

intresserade, vilka även är 

medlemmar i Sveriges 

Läkarförbund. SAMF är 
specialitetsförening inom Sveriges 

Läkarförbund. 

 
§ 2. Föreningens uppgift är att bland sina 

medlemmar upprätthålla en god och värdig 

anda, att befordra hälso- och sjukvårdens 

ändamålsenliga utveckling inom 

medlemmarnas verksamhetsområde samt 

att tillvarata medlemmarnas sociala och 

ekonomiska intressen. 

 

MEDLEMSKAP 
§ 3. Ansökan om medlemskap görs genom Sveriges 

Läkarförbund. 

 
Medlem som önskar utträda ur 

föreningen skall skriftligen anmäla 

detta till styrelsen.  

 

Medlem som inte betalar 

medlemsavgift i enlighet med Sveriges 

Läkarförbunds rutiner anses ha utträtt 

ur föreningen. 

 
Medlem som bryter mot föreningens stadgar 

kan uteslutas ur föreningen. Beslut om 

uteslutning ur SAMAF fattas av styrelsen. 

 
§ 4. Medlemsavgift fastställs av årsmöte.  
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Nuvarande stadgar (SAMF) 
 

STYRELSE 
§ 5. Föreningens angelägenheter handhas av 

en vid årsmöte vald 

styrelse bestående av ordförande, vice 

ordförande, sekreterare, skattmästare 

samt ytterligare två ledamöter. 

Dessutom skall vid årsmöte väljas två 
styrelsesuppleanter. 

 
Ordförande väljes av årsmötet. I övrigt 

konstituerar sig styrelsen själv. 

Mandatperioden för styrelseledamöter 

och suppleanter är två år, varvid 

vartannat år ordföranden samt två 
styrelseledamöter och en suppleant och 

vartannat år tre styrelseledamöter och 

en suppleant skall väljas. 

 
Styrelsens sammansättning bör spegla 

medlemmarnas fördelning på olika 
verksamhetsområden. Minst en av 
styrelsens medlemmar bör vid tiden för 

inval vara läkare under 
specialistutbildning. 

 
§ 6. Styrelsen sammanträder på 

kallelse av ordföranden. 

Ordföranden är skyldig att 
sammankalla styrelsen, om minst 

två styrelseledamöter gör 

framställan härom. Vid 

styrelsemöte skall protokoll föras. 

 
Styrelsen är beslutsför, om minst 

fyra styrelseledamöter är vid 

sammanträdet närvarande. 

Styrelsesuppleant inträder vid 

ordinarie styrelseledamots 
frånvaro. 

 

Omröstning sker öppet, och vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 

Förslag till förändring 
 

STYRELSE 
§ 5. Föreningens angelägenheter sköts av en vid 

årsmöte vald styrelse bestående av 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör samt ytterligare två ledamöter. 
Dessutom skall vid årsmöte väljas två 
styrelsesuppleanter. 

 
Ordförande väljs av årsmötet. I övrigt 
konstituerar sig styrelsen själv. 

Mandatperioden för styrelseledamöter och 

suppleanter är två år, varvid vartannat år 

ordföranden samt två styrelseledamöter 

och en suppleant och vartannat år tre 

styrelseledamöter och en suppleant skall 

väljas. 

 
Styrelsens sammansättning bör spegla 
medlemmarnas fördelning på olika 
verksamhetsområden. Minst en av 

styrelsens medlemmar bör vid tiden för 
inval vara läkare under specialistutbildning. 

 

§ 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av 

ordföranden. Ordföranden är skyldig 

att sammankalla styrelsen, om minst 

två styrelseledamöter så anmäler till 
ordföranden. Vid styrelsemöte skall 

protokoll föras. 

 
Styrelsen är beslutsför, om minst 
fyra styrelseledamöter är 

närvarande vid sammanträdet. 

Styrelsesuppleant inträder vid 

ordinarie styrelseledamots frånvaro. 

 
Omröstning sker öppet, och vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst. 
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Fö rslag till stadgea ndringar i fö ljande 
paragrafer 

Förslag väckt vid årsmöte 2016 

 
Tidigare lydelse § 1 

 

Svensk arbets- och miljömedicinsk förening (SAMF) är en sammanslutning av svenska specialister i 

arbets- och miljömedicin, yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin eller företagshälsovård och av läkare 

under vidareutbildning till specialist inom någon av dessa specialiteter, vilka även är medlemmar i 

Sveriges Läkarförbund. SAMF är specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund.  

 
Föreslagen förändring § 1 – tillägg av ”samt andra intresserade” 

 

Svensk arbets- och miljömedicinsk förening (SAMF) är en sammanslutning av svenska specialister i 

arbets- och miljömedicin, yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin eller företagshälsovård och av läkare 

under vidareutbildning till specialist inom någon av dessa specialiteter, samt andra intresserade vilka 

även är medlemmar i Sveriges Läkarförbund. SAMF är specialitetsförening inom Sveriges 

Läkarförbund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag väckt vid årsmöte 2017 

Språkliga korrigeringar 
 
§§ 2, 5, 6, 10 
 

Funktionella förändringar 
 
§ 1 Ändring till namnet SAMAF, tillägg av arbetsmedicin, andra intresserade 
 
§ 3 Medlemskap 
 
§ 4 Medlemsavgift 
 
§ 8 Kassörens skyldighet att redovisa medlemsavgifter 
 
§ 12 Att göra stadgeändring 
 



  

Nuvarande stadgar (SAMF) 
  
Styrelsesammanträde kan hållas 

in corpore eller som 

telefonkonferens. Ärende kan 

avgöras vid sammanträde per 

capsulam, dvs efter att 

ordförande haft enskild kontakt 
med samtliga ledamöter, om 

samtliga styrelseledamöter är 

eniga om beslutet. 

 
§ 7 Styrelsen företräder 

föreningen, bevakar 
dess intressen samt 

leder och ordnar 

verksamheten inom 

ramen för dess stadgar. 

Det åligger styrelsen 
särskilt 

 
att ansvara för den 
ekonomiska förvaltningen 

att utse firmatecknare 

att fastställa tidpunkt för 
och kalla till årsmöte 

 
§ 8. Ordföranden åligger att leda 

föreningens sammanträden och att 

i samråd med sekreteraren 

uppgöra föredragningslistor till 

föreningens möten samt att till 

årsmötet avge styrelsens 

verksamhetsberättelse. 

 
Sekreteraren åligger att 
ombesörja kallelser till 

föreningens sammanträden, att 
föra protokoll och 

medlemsförteckning, att 
ombesörja föreningens 

skriftväxling samt att handha 
och vårda arkiverade handlingar. 

 
Skattmästaren åligger att upptaga 

och redovisa årsavgifterna samt 
andra föreningen tillfallande 

inkomster, ombesörja utbetalningar 

enligt styrelsens beslut samt att 

föra föreningens räkenskaper. 

Räkenskapsår sammanfaller med 
ett kalenderår. 

Räkenskaperna skall i så god tid 

överlämnas till revisorerna, att 

dessa till årsmötet kan avge 

skriftlig berättelse. 

Förslag till förändring  
 

Styrelsesammanträde kan hållas in 

corpore eller som telefonkonferens. 

Ärende kan avgöras vid 
sammanträde per capsulam, dvs 

efter att ordförande haft enskild 

kontakt med samtliga ledamöter, 

om samtliga styrelseledamöter är 

eniga om beslutet. 

 

§ 7 Styrelsen företräder 
föreningen, bevakar dess 

intressen samt leder och 

ordnar verksamheten 

inom ramen för dess 

stadgar. Det åligger 

styrelsen särskilt 

 
att ansvara för den 
ekonomiska förvaltningen 

att utse firmatecknare 

att fastställa tidpunkt för 
och kalla till årsmöte 

 
 

§ 8. Ordföranden åligger att leda 

föreningens sammanträden och att i 

samråd med sekreteraren uppgöra 

föredragningslistor till föreningens 

möten samt att till årsmötet avge 

styrelsens verksamhetsberättelse. 

 
Sekreteraren åligger att kalla till 
föreningens sammanträden, att föra 

protokoll och sköta 
medlemsförteckning, att ombesörja 

föreningens skriftväxling samt att 
handha och vårda arkiverade 
handlingar. 

 
 

Kassören åligger att redovisa 

årsavgifterna samt andra föreningen 

tillfallande inkomster, göra 
utbetalningar enligt styrelsens beslut 

samt att föra föreningens 

räkenskaper. Räkenskapsår 

sammanfaller med ett kalenderår. 

Räkenskaperna skall i så god tid 

överlämnas till revisorerna, att dessa 

till årsmötet kan avge skriftlig 
berättelse. 
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Nuvarande stadgar (SAMF) 
 

 
§ 9. I föreningens namn upprättade 

handlingar undertecknas av 

ordförande och kontrasigneras av 

sekreterare. 

 
 

VALBEREDNING 
§ 10. Förslag till val, som skall förrättas 

vid föreningens årsmöte, 

upprättas av en valberedning 

bestående av tre medlemmar. 

Dessa utses för tre år på så sätt, 
att en medlem av valberedningen 

väljs varje år. Valberedningen 

utser inom sig en 

sammankallande. 

 
 

REVISORER 
§ 11. Vid årsmöte skall utses två 

revisorer. Revisor väljs för två 

år på så sätt, att en revisor 

väljs varje år. 
 

 

ÅRSMÖTE 
§ 12.  Årsmöte hålles under årets 

första hälft. Extra 

föreningsmöte kan inkallas på 

beslut av styrelsen, eller då 

minst 10 medlemmar hos 

ordföranden har gjort skriftlig 

framställan härom. 

 

Kallelse till årsmöte jämte 

preliminär föredragningslista skall 

vara föreningens medlemmar 

tillhanda senast tre veckor före 

årsmötet. Kallelse till extra 

föreningsmöte sker som till 

Förslag till förändring 

 

 
§ 9. I föreningens namn upprättade 

handlingar undertecknas av 

ordförande och kontrasigneras av 

sekreterare. 

 
 

VALBEREDNING 
§ 10. Förslag till val, som skall förrättas vid 

föreningens årsmöte, upprättas av 

en valberedning bestående av tre 

medlemmar. Dessa utses för tre år 

på så sätt, att en medlem av 

valberedningen väljs varje år. 
Valberedningen utser inom sig en 

sammankallande. 
 
 

REVISORER 
§ 11. Vid årsmöte skall utses två 

revisorer. Revisor väljs för två år 

på så sätt, att en revisor väljs 

varje år. 
 

 

ÅRSMÖTE 
§ 12.  Årsmöte hålls under årets första 

hälft. Extra föreningsmöte kan 

inkallas på beslut av styrelsen, 

eller då minst 10 medlemmar hos 

ordföranden har gjort skriftlig 

framställan härom. 

 

Kallelse till årsmöte jämte preliminär 
föredragningslista skall vara 

föreningens medlemmar tillhanda 

senast tre veckor före årsmötet. 

Kallelse till extra föreningsmöte sker 

som till ordinarie årsmöte. 

ordinarie årsmöte. 
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[Skriv här]  

Nuvarande stadgar (SAMF)  
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

A. Val av ordförande vid årsmötet 

B. Val av två justeringsmän 

C. Styrelsens verksamhetsberättelse 

D. Skattmästarens och revisorernas berättelser jämte frågan om ansvarsfrihet 

E. Årsavgift för det kommande året 

F. Val av 

a) ordförande (vartannat år; se § 5) 
b) två eller tre styrelseledamöter (se § 5) 
c) en styrelsesuppleant 
d) en revisor 
e) en medlem av valberedningen 

G. Övriga ärenden. 

Enskilda ledamöters framställningar skall ha varit sekreteraren tillhanda senast två 
veckor före årsmötet för att beslut skall kunna fattas vid årsmötet. 

 
§ 13. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs val genom 

lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som biträdes av mötets 
ordförande. 

 
 

STADGEÄNDRING 
§ 14. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Sådant 

beslut kan icke fattas vid det årsmöte, då ändringsförslag har blivit väckt. För att förlaget 
skall kunna antagas fordras beslut på nästföljande årsmöte med minst 2/3 av de avgivna 
rösterna. Beslutad ändring träder i kraft, då Sveriges Läkarförbund har fastställt 
densamma. 
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[Skriv här]  

Förslag till förändring 
 

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

A. Val av ordförande vid årsmötet 

B. Val av två justeringsmän 

C. Styrelsens verksamhetsberättelse 

D. Kassörens och revisorernas berättelser jämte frågan om ansvarsfrihet 

E. Årsavgift för det kommande året 

F. Val av 

a) ordförande (vartannat år; se § 5) 
b) två eller tre styrelseledamöter (se § 5) 
c) en styrelsesuppleant 
d) en revisor 
e) en medlem av valberedningen 

G. Övriga ärenden. 

Enskilda ledamöters framställningar skall ha varit sekreteraren tillhanda senast två veckor 
före årsmötet för att beslut skall kunna fattas vid årsmötet. 

 
§ 13. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs val genom 

lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som biträds av mötets ordförande. 
 
 

STADGEÄNDRING 
§ 14. Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum på årsmöte eller extra 

föreningsmöte. För att förlaget skall kunna antas fordras beslut med minst 2/3 av de avgivna 
rösterna. Beslutad ändring träder i kraft, då Sveriges Läkarförbund har fastställt densamma. 
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	Årsmöteshandlingar 2017
	Rev.berättelse 2017 SAMF
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