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Stadgar för Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM)  
 
 

1 § Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) är en sammanslutning av 
specialistläkare och ST-läkare verksamma inom akutsjukvård i Sverige. 
Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för akutsjukvård och är specialitetsförening inom 
Sveriges Läkarförbund. 
 
 
2 § Föreningens ändamål är att tillvarata akutsjukvårdens intressen och att främja dess utveckling, 
bland annat genom:  

- att utveckla akutsjukvårdsprocessen prehospitalt och på akutmottagningar  
- att främja forskning och utbildning inom akutsjukvård  
- att agera som remissinstans i frågor om akutsjukvård  
- att engagera sig i arbetsmiljöfrågor 

 
 
3 § Ansökan om medlemskap i SWESEM skall ske skriftligen till styrelsen, som beslutar om inval. 
Medlem som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet skall vara ledamot eller associerade 
ledamot i Svenska Läkaresällskapet. Medlem som deltar i beslut som rör Sveriges Läkarförbund skall 
vara medlem i Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i SWESEM skall vara ledamot av Svenska 
Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. SWESEM kan tillhandahålla de uppgifter från sitt 
medlemsregister som krävs för Svenska Läkaresällskapet att beräkna sektionsmandat.  
 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som ej 
betalat årsavgift trots två påminnelser ska anses ha utträtt ur föreningen.  
 
Medlem som ändrar e-postadress har själv att meddela detta till SWESEM. Medlem vars e-postadress 
är okänd undandrages från föreningens sändlista till dess korrekt adress erhålls.  
 
 
4 § Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen vid årsmötet kallas person, som förtjänstfullt främjat 
föreningens ändamål.  
 
Medicine studerande, övriga läkare, samt annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för 
akutsjukvården närstående verksamhet kan ansöka om associerat medlemskap i föreningen.  
 
 
5 § Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningens årsmöte äger rum årligen på dag 
som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte skall gå ut senast sex veckor före årsmötet. Information 
om årsmötet skall också återfinnas på föreningens hemsida sex veckor före mötesdatum.  
 
Medlem, men ej associerad medlem eller hedersmedlem, har vid årsmöte rösträtt och rätt att till 
valberedningen enligt §8 nominera kandidater till förtroendeposter. Hedersmedlem betalar inte 
årsavgift. Hedersmedlem kan också ansöka om fullvärdigt medlemskap om denne är därtill behörig 
och har då samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemmar.  
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Vid årsmöte sker omröstning vid val öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom 
lottning. Andra frågor avgörs, i de fall omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller 
den mening som biträds av ordföranden för mötet. . Svensk Förening för Akutsjukvård Swedish Society 
for Emergency Medicine Orgnr: 817606-2738  
 
 
6 § Vid årsmötet skall följande punkter alltid finnas med på dagordningen:  

- Mötets öppnande  
- 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 övrig styrelse som ej kvarstår ytterligare ett år  
- Val av ordförande årligen  
- Val av revisorer  
- Val av valberedning  
- Godkännande av budget för det kommande året 
- Mötets avslutande  

 
Vid årsmötet skall föreningen utöver vad som nämns:  

a)  Då förslag till årsmötet föreligger om beslut beträffande större fråga som t ex stadgeändring 
skall styrelsens förslag tillsändas medlemmarna i samband med kallelsen. Kallelse skall skickas 
till den e-postadress som medlemmen meddelat föreningen. Stadgeändring kräver minst 2/3 
majoritet vid ett årsmöte. Beslutad stadgeändring träder i kraft sedan Svenska 
Läkaresällskapet respektive Sveriges Läkarförbund fastställt denna. 

b) Vid årsmöte skall protokoll föras och justeras av två medlemmar. Justeringsmän skall ej vara 
styrelsemedlemmar.  

c) Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller minst 30 medlemmar skriftligen begär sådant för 
att behandla uppgivet ärende.  

 
 
7 § Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, bestående av ordförande, 
vice ordförande, facklig sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare samt det antal ledamöter som 
avgörs av årsmötet, på förslag av valberedningen. Den vetenskapliga sekreteraren och fackliga 
sekreteraren får ej vara samma person. Styrelsen utgörs av maximalt 12 personer.  
 
Styrelsemedlemmar väljs på två år. Ordförande väljs årligen under en egen punkt på årsmötet. Övriga 
styrelsen konstituerar sig vid det första styrelsemöte i omedelbar anslutning efter årsmötet.  
 
Uppgifter om sektionens ledamöter skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska 
läkaresällskapet respektive Sveriges läkarförbund.  
 
Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer. Revisorer utses av årsmötet för ett år i taget.  
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8 § Förslag till val till styrelsen, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning 
bestående av tre ledamöter varav en skall vara ST-läkare i akutsjukvård. Valberedningens ledamöter 
väljs vid årsmötet.  
 
Endast fullvärdig medlem kan väljas till styrelsen och nomineringen ska ha inkommit senast fyra veckor 
före årsmötet. 
 
Valberedningen har att avge förslag till styrelse med rangordning senast 1 vecka före årsmötet så att 
medlemmarna kan delges förslaget.  
 
 
9 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla 
styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig, när minst halva 
antalet ledamöter är närvarande. Föreningen bör årligen hålla minst tre ordinarie styrelsemöten. 
Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordföranden utslagsröst. Vid 
styrelsemöte skall protokoll föras. Beslut i ärenden som berör för Svenska läkaresällskapet respektive 
Sveriges läkarförbunds gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Läkaresällskapet 
respektive Sveriges Läkarförbund.  
 
10 § Ordföranden åligger att leda styrelsens sammanträden och att i samråd med fackliga sekreteraren 
upprätta föredragningslistor till föreningens möten.  
 
11 § Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.  
 
12 § Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Räkenskaperna skall i så god 
tid, för granskning, överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse.  
 
13 § Föreningen skall anordna ett årligt nationellt möte med föredrag och diskussioner inom 
ämnesområdet.  
 
14 § Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring 
insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag om stadgeändring skall, åtföljt av 
styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Se i övrigt 
§6a.  
 
 


