
 

Kallelse till årsmöte 2020, Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinens Historia 

Till medlemmarna i Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinens Historia. På grund av den rådande 
pandemin kunde inte ett årsmöte hållas som planerat under våren. Situationen ser inte bättre ut inför hösten. 
Vi har därför inom styrelsen beslutat oss för att hålla ett möte Per Capsulam. Vi väljer detta framför ett helt 
digitalt möte, eftersom vår bedömning är att de tekniska förutsättningarna för ett sådant möte är skiftande för 
var och en av oss, även om vi tror att alla har möjlighet att gå in på Svenska Läkaresällskapet, www.sls.se, och 
där också läsa sektionens hemsida, som man klickar sig fram till under rubriken sektioner. Där kommer att 
finnas handlingar som nu blir aktuella. Dagordning med förslag om beslut följer nedan. En särskilt viktig fråga är 
styrelsens förslag till stadgeändringar med hänsyn till omorganiseringen av Svenska Läkaresällskapet (SLS), 
vilket innebär att vår sektion kommer att vara en medlemsförening i SLS i fortsättningen. Ett godkännande av 
stadgeförslaget är nödvändigt, bl.a. för att SLS skall få upprätta ett medlemsregister, där våra medlemmar 
ingår. Detta enligt ett EU direktiv som vi måste följa. Om du/ Ni kan godkänna förslagen i dagordningen ber vi 
dig svara senast 2020-10-16.    

Du kan skicka svaren på två sätt: 

1. Per e-post till: larsocsjostrand@gmail.com. Skriv Årsmöte SLS medicinhistoria i rubriken. Skriv om du 
godkänner förslagen i dagordningen eller inte. Vidare om du har kommentarer. Glöm inte att skriva 
fullständigt namn och din adress samt, vilket även inkluderar e-mailadress.   

2. Per post. Skicka till sekreteraren. Adress se nedan. Skriv om du godkänner förslagen i dagordningen 
eller inte. Vidare om du har eventuella kommentarer. Skriv ditt namn och adress, vilket även 
inkluderar e-mailadress.  

Dagordning för årsmöte 2020, Svenska Läkaresällskapets sektion för Medicinens Historia 

1 Val av ordförande. Förslag sittande (Nils O Sjöstrand). Val av sekreterare. Förslag sittande (Lars Sjöstrand). Val 
av justerare. Förslag:  Anders Edfelt och Gunilla Bolinder.    

2 Verksamhetsberättelse finns på sektionens hemsida, där finns också årsmötesprotokoll för 2019. 

3 Beslut om. eventuell ansvarsbefrielse för styrelsen. Revisorsberättelse finns på sektionens hemsida. Där finns 
också skattmästarens rapport. Revisor Jan Halldin föreslår att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

4 Valfrågor: Sektionens styrelse med undantag för dess ordförande, Nils O Sjöstrand, valdes vid årsmötet 2019, 
och sitter på två år. Ordförande skall väljas för 2 år. Och han står till förfogande för omval och valberedningen 
föreslår att Nils O Sjöstrand skall omväljas för ytterligare 2 år. I övrigt skall valberedning och revisorer väljas 
varje år.  Valberedningen, där står Björn Wiklund (sammankallande) till förfogande för omval. Ny medlem i 
valberedningen, förslag Carl Lindgren. Revisor Föreslår omval av Jan Halldin som står till förfogande. 
Revisorssuppleant föreslås om val av Agneta Häggmark, som också står till förfogande.  

5 Årsavgift. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 200 kr.  

6. Förslag till nya stadgar. Se sektionens hemsida  

7. Övriga ärenden. Inga motioner har framkommit under året. 

GLÖM INTE!  Årsavgiften för 2020: 200 kr+ tidskriften 100 kr + porto 50 kr. Insättes på plusgiro 191915-8 

Även om programverksamheten legat nere under året, har sektionen en del löpande utgifter och vi behöver 
rusta oss inför det kommande årets programverksamhet. 

2020-09-10 Lars Sjöstrand, sekreterare 

larsocsjostrand@gmail.com  

Smedsbacksgatan 30,11539 Stockholm  
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