
 
 
 
Kallelse till årsmöte 
 
 
 
 
Hej, 
 
 
 
Styrelsen i Svenska neurologföreningen vill genom denna kallelse bjuda in dig till 
föreningens årsmöte, som hålls kl. 12.30 den 24 maj under Neurologiveckan i 
Karlstad.  
 
Utöver årsmötets sedvanliga punkter har föreningen två propositioner att behandla. I 
den första propositionen föreslår styrelsen en uppdatering av stadgarna, så att kallelse 
till årsmötet framöver sker elektroniskt. I den andra propositionen föreslår styrelsen 
hur föreningen ska förhålla sig till Svenska läkaresällskapets förslag till ny 
organisation.  
 
 
 
 
Väl mött i Karlstad! 
 

 
Christina Sjöstrand 
Ordförande 
 
 
 
  



Föredragningslista		
	
Årsmöte	Svenska	neurologföreningen	24	maj	2018	kl	12.30-13.30	
	
	

1. 	Mötets	öppnande	

2. 	Val	av	mötesordförande	

3. 	Val	av	mötets	sekreterare	

4. 	Val	av	protokolljusterare	tillika	rösträknare	

5. 	Godkännande	av	mötets	utlysande	

6. 	Fastställande	av	dagordningen	

7. 	Styrelsens	verksamhetsberättelse	för	verksamhetsåret	2017-2018	

8. 	Ekonomisk	rapport	och	bokslut	

9. 	Revisorernas	berättelse	

10. 	Beslut	om	ansvarsfrihet	

11. 	Beslut	om	firmatecknare	

12. 	SNFs	budget	inför	framtiden	

13. Fastställande	av	årsavgiften	för	kommande	år		

14. 	Styrelsens	förslag	till	stadgeändring	avseende	kallelse	till	årsmöte	

15. 	Proposition	om	förslag	från	Svenska	läkaresällskapet	

16. Utbildningsfrågor	

17. Val	av	styrelse,	revisorer,	valberedning	och	representanter	för	föreningen	

i	Svenska	läkaresällskapets	fullmäktige	och	andra	församlingar.	

18. 	Prisutdelning	SNFs	pedagogiska	pris	”Den	gyllene	reflexhammaren”	

19. 	Övriga	frågor	

  



Proposition om Neurologföreningens förhållande till Svenska läkaresällskapet 
 
Svenska neurologföreningen har representation i en rad läkarorganisationer. I 
Sveriges läkarförbund är SNF en så kallad specialitetsförening och i Svenska 
läkaresällskapet en sektion. Enskilda medlemmar i SNF kan välja att vara 
medlemmar i Sveriges läkarförbund och/eller Svenska läkarsällskapet.  
 
Svenska läkaresällskapet har föreslagit sina sektioner en förändrad 
organisationsstruktur, så att individuellt medlemskap tas bort och sektionerna istället 
betalar medlemsavgift. Huvudargumentet för förändringen är att sektionerna har 
rösträtt inom Svenska läkaresällskapet redan idag och att finansieringen bör följa 
beslutsstrukturen. Möjligen skulle också den demokratiska legitimiteten för beslut 
inom Svenska läkaresällskapet öka. För SNF skulle förändringen innebära en 
kostnad om cirka 200 kr per medlem årligen till Svenska läkaresällskapet. 
Individuella medlemmar skulle inte längre betala medlemsavgift. 
 
SNFs styrelse har diskuterat frågan. Svenska läkaresällskapet utför otvetydigt många 
viktiga vetenskapliga uppgifter. Samtidigt är det inte okomplicerat med flera 
läkarorganisationer som gör anspråk på att tala för läkarkåren. Till saken hör också 
att SNF i neurologiska frågor på egen hand verkar opinionsbildande och 
informerande.  
 
Sammantaget bedömer styrelsen inte att fördelarna med den föreslagna 
förändringen överväger de nackdelar som finns i form av kostnader för SNF och en 
ökad otydlighet vad gäller vilken huvudorganisation som talar för läkarkåren.  
 
Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta 
 

- att SNF inte ska rösta för den föreslagna förändringen av SLS organisation 
- att om en sådan förändring ändå sker återkomma till årsmötet med frågan om 

SNF ska ansluta sig som medlemssektion i SLS 
 

  



Proposition	om	Stadgeändring	vad	gäller	kallelse	till	årsmöte	
	
Bakgrund	
	
Stadgarna	avseende	kallelse	till	årsmötet	behöver	uppdateras,	främst	så	att	kallelse	kan	
ske	elektroniskt.	För	att	tydliggöra	kallelseförfarande	föreslår	styrelsen	följande	
förändringar	av	stadgarnas	punkt	9	och	13:	
	
Punkt	9.	Gammal	lydelse	av	mening	som	ändras:	
	

Sekreterarna	skall	minst	två	veckor	före	varje	sammanträde	tillställa	styrelsens	
ledamöter	resp	föreningens	medlemmar	kallelse	med	föredragningslista,	föra	
protokoll	och	medlemsförteckning,	ombesörja	förekommande	korrespondens	samt	
förvalta	föreningen	arkiv.		

	
Ny	lydelse	av	mening	som	ändras:	
	

Sekreterarna	skall	minst	två	veckor	före	varje	styrelsesammanträde	tillställa	
styrelsens	ledamöter	kallelse	med	föredragningslista,	föra	protokoll	och	
medlemsförteckning,	ombesörja	förekommande	korrespondens	samt	förvalta	
föreningen	arkiv.	
	

Punkt	13.	Gammal	lydelse	av	del	som	ändras:	
	
”Föreningen	bör	hålla	minst	två	möten	årligen.	Extra	möte	må	hållas	när	
ordföranden	eller	styrelsen	finner	sådant	påkallat	eller	då	minst	tio	
föreningsmedlemmar	tillställt	ordföranden	skriftlig	anhållan	därom.	Fråga	eller	
frågor	som	sektion	skall	uppföra	på	Svenska	Läkaresällskaptes	fullmäktigemötes	
arbetsordning	bör	behandlas	på	ordinarie	möte	med	sektionen	och	tillställas	
Sällskapets	nämnd	minst	två	månader	före	ordinarie	fullmäktigemöte.	Årsmöte	
hålles	i	anslutning	till	föreningens	vårmöte	eller	i	samband	med	Skandinaviska	
Neurologkongressen	när	denna	hålles	i	Sverige.	Vid	årsmötet	skall	föreningen:”	
(härifrån	samma	lydelse)	
	

Ny	lydelse	(hela	paragrafen):	
	
Årsmöte	hålls	i	anslutning	till	föreningens	årliga	kongress.	Kallelse	till	årsmöte	sker	
genom	att	kallelse	och	handlingar	till	mötet	hålls	tillgängliga	på	föreningens	hemsida	
senast	två	veckor	före	mötet	och	genom	epostutskick	till	de	medlemmar	som	anmält	
e-postadress	till	föreningen.	Extra	årsmöte	hålls	efter	samma	kallelseförfarande	när	
ordföranden	eller	styrelsen	finner	sådant	möte	påkallat	eller	då	minst	tjugo	
föreningsmedlemmar	skriftligen	begärt	det.	Vid	årsmötet	skall	föreningen:	
a)	utse	två	justeringsmän	för	mötet	
b)	granska	styrelsens,	skattmästarens	och	revisorernas	berättelse	samt	besluta	om	
ansvarsfrihet	
c)	välja	styrelse	enl	§	7	
d)	välja	två	revisorer	och	en	revisorssuppleant	
e)	utse	valberedning	
f)	välja	ledamot	av	Svenska	Läkaresällskaptes	fullmäktige	och	suppleant	för	denna	i	
enlighet	med	Sällskapets	stadgar	samt	i	övrigt	representanter	för	föreningen	i	de	
permanenta	eller	tillfälliga	nämnder,	kommittéer	etc.,	där	föreningens	
representation	är	motiverad.	Fullmäktige	(suppleant)	skall	vara	ledamot	av	
Svenska	Läkaresällskapet		
g)	fastställa	årsavgiften.	


