
 

 
    

 

Bästa kliniska fysiologer! 
  
Årsmötet för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi äger rum torsdagen 8/10 kl 16:00 -17:30 via zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88558754992). Meeting ID: 885 5875 4992. Använd länken ovan eller tfn-

nummer 08-50500828  

 

Inför detta kan ni på hemsidan läsa följande: 

  

• Årsberättelsen med rapporter från nämndsekreterarna 
 

• Valberedningens förslag till ny styrelse 
 

Årsmötets dagordning: 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Redogörelse för styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning under det gångna 

året med rapporter från nämnderna bl a rapport från verksamhetsenkäten. 

5. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

6. Budgeten. Fastställande av årsavgift och nästa års stipendier. 

7. Val till kommande mandatperiod 

8. Proposition 1: Uppdatering av föreningens stadgar anpassat efter SLS 

omorganisation 

9. Proposition 2: Finansiering av medlemsavgift till SLS 

10.  Övriga frågor 

 

 

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Anna Ormegard, ordförande SFKF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88558754992


 



 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition 1 
 
I SLS stadgar som träder i kraft 2021 och som beslutades av SLS fullmäktige 2019, gjordes vissa 
ändringar av SLS fullmäktige 2020. Dessa har minimal påverkan på Normalstadgarna för 
medlemsföreningar och sektioner enbart en mindre ändring i § 8, som innebär att SLS inte kommer 
detaljstyra medlemsföreningarnas/sektionernas bestämmelser om när kallelse till extra möte ska ske. 
I stället för att det i dag står att extra möte ska hållas när medlemsföreningens styrelse eller 
sektionsstyrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla ett angivet 
ärende, kommer minst tio medlemmar ersättas med minst xx medlemmar, så att 
medlemsföreningarna/sektionerna själva kan besluta om antal, andel. Ni väljer således själva om ni 
vill göra en ändring här eller inte. 
  
De reviderade stadgarna bifogas, och finns även på SLS hemsida: https://www.sls.se/om-
oss/organisation/fullmaktige-2020/. Den 23 juni 2020 skickades det justerade protokollet från SLS 
Fullmäktige 2020 ut. Där framgår vilka revideringar det var som gjordes av SLS stadgar, se FM-
protokollet § 12 (ändringar gjordes i SLS stadgar §§ 8, 10, 15, 36d och 39 samt alltså i Normalstadgar 
för medlemsförening och sektion § 8). 
  
För en samlad information om SLS medlemsreform se här: https://www.sls.se/om-
oss/organisation/medlemsreform/informationsmaterial/.  
Hör gärna av er om ni har frågor eller behöver hjälp med att revidera era stadgar med anledning av 
medlemsreformen.  
 
 
Styrelsen i SFKF föreslår att vi inte gör några ändringar utan låter minst 10 medlemmar kvarstå. 
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Proposition till Svensk förening för klinisk fysiologis årsmöte 201008 

 

Angående finansiering av SLS medlemsavgift för medlemmar i Svensk förening för klinisk 

fysiologi 

 

Svensk förening för klinisk fysiologi är Svenska läkarsällskapets sektion för klinisk fysiologi 

och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för klinisk fysiologi. Svenska läkarsällskapet 

(SLS) är under omorganisation och sedan tidigare beslut kommer ett medlemskap i svensk 

förening i klinisk fysiologi också innebära medlemskap i SLS från och med 2021. 

Medlemsavgiften kopplad till SLS som tidigare var 700 kr kommer att från årsskiftet 

reduceras för de som också har medlemskap i en sektion till 140 kr för läkare, 70 kr för läkare 

som är medlemmar i flera specialitetsföreningar, 70 kr för pensionerad läkare, och 0 kr för 

associerad medlem. För att förhindra minskning av medlemmar i SFKF kan föreningen under 

en begränsad period finansiera den enskilde medlemmens avgift till SLS. Vid beräkning 

skulle kostnaden uppgå till ca 45 000 kr per år (250 läkare och 80 pensionerade läkare).  

 

Styrelsen föreslår  

 

att den enskilde medlemmens avgift kopplad till SLS under en övergångsperiod om max 2 år 

finansieras av Svensk förening för klinisk fysiologi. 

 

 


