
 

Av SWESEMs Styrelse föreslagna 
stadgeändringar till föreningens medlemmar.  

 
Med synpunkter inhämtade från arbetsgruppen för revidering av 
stadgarna.  

Uppdrag:  Från SWESEMs årsmöte 2019-03-14 att se över och komma med förslag på 
revidering av stadgarna för att förtydliga de delar som upplevs otydliga och svåra att tillämpa. 

Utsedda medlemmar: Sammankallande:  Katrin Hruska. Övriga ledamöter:  Gerold Kretschmar, 
Åsa Lindström, Per Lundström 

Underlag:  Stadgarna som gäller för tillfället och senast reviderades 2015 återfinns på hemsidan: 
https://slf.se/swesem/app/uploads/2019/03/stadgar.pdf  

Styrelsen har gått igenom arbetsgruppens förslag och redovisar de nedan tillsammans 
med styrelsens åsikt till varje förslag.  

Att tas upp till omröstning på SWESEMs årsmöte 2020-03-12 

 

  

https://slf.se/swesem/app/uploads/2019/03/stadgar.pdf


1) Om föreningens medlemmar, nuvarande lydelse: 

 

Förslag till ändring första meningen:  

“Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) är en sammanslutning av specialistläkare och 
ST-läkare i akutsjukvård verksamma inom akutsjukvård i Sverige.  

- Styrelsen bifaller förslaget.  

  



2) Om årsmötet, nuvarande lydelse:  

 

Förslag till ändring andra meningen:  

“Föreningens årsmöte äger rum årligen på dag som bestäms av styrelsen.” 

- Styrelsen bifaller förslaget.  

 

  



3) Om årsmötets dagordning, nuvarande lydelse:  

 

Förslag till ändring av dagordning:  

“- Mötets öppnande 
- Godkännande av kallelse !  Mötets behöriga utlysande 
- Val av mötesordförande  
- Val av mötessekreterare  
- Upprättande av röstlängd 
- Val av två justeringsmän,  tillika rösträknare 
- Godkännande av dagordning  
- Styrelsens årsberättelse jämte kassörens redovisning  
- Revisorernas berättelse  
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
- Val av ordförande  (jämna år) 
- Val av övrig styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år  
- Val av revisorer  
- Val av valberedning  
- Fastställande av årsavgiftens storlek för det kommande året   Godkännande av budget för det 
kommande året 
- Mötets avslutande” 

- Styrelsen bifaller förslaget förutom under följande punkter:  
A. Vi föreslår att Val av övrig styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år kommer före val av 

ordförande 
B. Val av ordförande, årligen  



4) Om styrelsens sammansättning, nuvarande lydelse:  

 

Förslag till ändring av andra stycket:  

“Såväl ordförande som övriga styrelsemedlemmar väljs på två år. Ordförande väljs jämna år, 
och fackliga sekreteraren ojämna år. under en egen punkt på årsmötet. Övriga styrelsen 
konstituerar sig vid det första styrelsemöte i omedelbar anslutning efter årsmötet. Om 
styrelseledamot som har ett år kvar av sitt förordnande väljs till ordförande, ersätts denna av 
ledamot som väljs på ett år i ett fyllnadsval. Av övriga ledamöter väljs hälften jämna och andra 
hälften ojämna år.   Ordförande, väljs under egen punkt på årsmötet. ” 

- Styrelsen avslår förslaget och föreslår istället: 

“Såväl ordförande som övriga styrelsemedlemmar väljs på två år. Styrelsemedlemmar väljs på 
två år. Ordförande väljs årligen, och fackliga sekreteraren ojämna år. under en egen punkt på 
årsmötet. Övriga styrelsen konstituerar sig vid det första styrelsemöte i omedelbar anslutning 
efter årsmötet. Ordförande, väljs under egen punkt på årsmötet. ”” 

 

  



5) Om nomineringsbara medlemmar, nuvarande lydelse: 

 

Förslag till ändring andra stycket:  

“Endast fullvärdig medlem kan väljas till styrelsen och nomineringen skall ha inkommit  För att 
medlem vid årsmötet skall vara valbar till styrelsen skall denna ha nominerats  till valberedningen 
senast fyra veckor före årsmötet. 

- Styrelsen bifaller förslaget.  


