Stadgar för Svensk Förening för Akutsjukvårds
(SWESEMs) student- och underläkarsektion.
1 Sektionen
§1.1 SWESEMjr är Svensk Förening för Akutsjukvårds (SWESEMs) student- och
underläkarsektion.

§1. 2 Sektionen byggs upp av en nationell styrelse (i detta dokument refererat till som
styrelsen) samt lokalföreningar.
Sektionens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Sektionens högsta beslutande organ är årsmötet.
Sektionens möten protokollförs och justeras av två deltagande medlemmar. Vid årsmöte
skall justerare ej vara styrelsemedlemmar.

§1.3 Sektionen syftar till att tillvarata intressen och engagemang inom områden som är
direkt kopplade till akutläkarens uppdrag och tjänsteutövning för att främja
akutsjukvårdens utveckling på ett vetenskapligt, fackligt och kollegialt sätt bland
läkarstuderande och underläkare innan legitimation. Sektionen skall verka odiskriminerande
för ett inkluderande och jämlikt klimat. Sektionens arbete inkluderar särskilt främjandet av:
-

Forskning och utbildning inom akutsjukvård.
Mentorskap mellan akutläkare och studenter samt underläkare innan legitimation.
Akutsjukvård som en naturlig del av grundutbildningen.
Samarbete och utbyte med motsvarande nationella- och internationella
organisationer.
Samarbete med specialiteter utöver akutsjukvård som ingår i det akuta
omhändertagandet.

Sektionen strävar som led i att genomföra detta att årligen arrangera ett nationellt möte med
föredrag och diskussioner, om lämpligt i samband med SWESEMs årliga möte.

§1.4 Sektionens firma tecknas av styrelsens ordförande och kassör var för sig.
Firmateckningsrätten innehas under pågående förtroendeuppdrag. Firmatecknare företräder
sektionen, disponerar sektionens konto samt ingår avtal å sektionens vägnar. Om endera
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firmatecknare blir oförmögen att genomföra sin uppgift har styrelsen mandat att tillsätta
ersättare.

§1.5 Stadgar får ej strida mot SWESEMs styrdokument för sektioner. Uppstår tveksamheter
eller tvist vid tolkning av stadgar har SWESEM tolkningsföreträde.
Stadgeändring kräver minst 2/3 tredjedelar majoritet vid ett årsmöte. Förslag till
stadgeändring skall insändas minst 2 veckor innan årsmöte. Förslaget skall tillsammans med
styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna.

§1.6 För upplösning av sektionen krävs ⅔ majoritet vid två på varandra följande årsmöten
med minst en månads mellanrum.
Vid beslut om upplösning skall sektionens tillgångar tilldelas SWESEM. Inbetald
medlemsavgift återbetalas ej.

§1.7 Arkivering sker hos styrelsemedlem i senast valda nationella styrelsen. Generella
handlingar skall arkiveras i fem år. Räkenskapsinformation skall arkiveras i sju år.
Lokalföreningar ansvarar för arkivering av lokala handlingar samt lokal
räkenskapsinformation enligt samma principer.
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2 Årsmötet
§2.1 Årsmötet sker på datum beslutat av styrelsen.
Kallelse till årsmötet skall ske senast 3 veckor innan satt datum. Det åligger alla
lokalföreningar att ha minst en representant medverkande på årsmötet.
Motioner insändes senast 2 veckor innan satt datum.

§2.2 Information som skall utgå till medlemmar innan mötet äger rum skall inkludera:
-

Dagordning.
Utlysta styrelseposter.
Vid behov supplementärt material.

Supplementärt material omfattar relevant underlag inför större beslut.

§2.3 Medlem har vid årsmöte rösträtt, rätt att kandidera till förtroendepost samt rätt att
nominera kandidat till förtroendepost.
Medlem får ej delta i beslut i ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av
frågan. Medlem är skyldig att själv anmäla jäv.

§2.4 Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Beslut som åligger årsmötet kan ej tas per
capsulam.
Vid lika röstetal gäller vid val av förtroendeposter lottning, övriga fall avgörs enligt den
mening som biträds av ordföranden.

§2.5 Årsmötets dagordning skall alltid innehålla:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängden
Godkännande av kallelse
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringspersoner
Godkännande av dagordning
Styrelsens årsberättelse
Kassörens redovisning
Revisorernas redovisning
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●
●

●
●
●
●
●

Beslutande om ansvarsfrihet
Val av styrelse
○ Val av ordförande
○ Val av kassör
○ Val av sekreterare
○ Val av ledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Fastställande av årsavgiftens storlek för det kommande året
Övriga frågor
Mötets avslutande

§2.6 Extra årsmöte efter ordinarie årsmöte tillkallas på styrelsens begäran, alternativt på
begäran av minst 10% av sektionens medlemmar.
Extra årsmöte skall alltid tillkallas vid bordläggning av beslut samt om inte alla styrelseposter
tillsätts.
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3 Styrelsen
§3.1 Sektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt
det antal ledamöter som avgörs av årsmötet. Styrelsen utgörs av maximalt 12 personer.
Sektionen skall sträva efter att styrelsen skall utgöras av representanter från minst hälften av
anslutna lokalföreningar.

§3.2 Styrelsemedlemmar väljs på ett år. Styrelsen tillträder snarast efter val och har ansvar
för gången tid under innevarande räkenskaps- och verksamhetsår.
Val av styrelse sker i första hand på förslag från valberedningen. Valberedningen har att
avge förslag till styrelse senast 1 vecka före årsmötet.

§3.3 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordinarie möten bör ske minst 3
gånger årligen. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen vid begäran från minst 2
ledamöter.

§3.4 Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordföranden utslagsröst.
Beslut i ärenden som berör Svensk Förening för Akutsjukvårds angelägenheter skall
tillställas SWESEM. Det åligger styrelsen att skriftligen meddela medlemmar om dess
handhavanden.

§3.5 Om en styrelsepost lämnas ansvarar styrelsen för tillsättning av ersättare. Det är kutym,
men inte tvunget, att utföra sitt förtroendeuppdrag tills dess att en ersättare kan väljas.

§3.6 Styrelsemedlemmar erhåller förmåner i form av skriftligt intyg av utfört engagemang
och förtur till rabatterad avgift för SWESEMs årliga nationella möte. Motsvarande förmåner
erhålles utifrån nedlagd tid och engagemang i styrelsearbete som gynnar föreningens
intressen. Uttdelade förmåner skall redovisas i sektionens verksamhetsberättelse.
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4 Lokalföreningar
§4.1 Lokalföreningar ombesörjer aktiviteter på lokal nivå. Lokalföreningar som ej har
representant i nationella styrelsen åläggs utse lokal kontaktperson.
§4.2 Lokal styrelse utses på lokala årsmöten i enlighet med demokratiska principer.
Till styrelsepost i lokal förening kan endast den som är medlem i SWESEMjr och betalat
medlemskap innevarande år väljas.
§4.3 Lokal verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas av den lokala styrelsen.
Lokalföreningar lyder under SWESEMjr:s stadgar. Om behov finns att formulera egna
stadgar får dessa ej motsäga de stadgar som finns på nationell nivå.
§4.4 Lokalföreningar svarar arkivering av lokala handlingar samt lokal
räkenskapsinformation enligt samma principer som nationellt (se §1.7).
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5 Medlemskap
§5.1 Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen.

§5.2 Berättigad till medlemskap är läkarstuderande eller underläkare innan legitimation som
avlagt årlig medlemskapsavgift. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
Medlem som erhåller läkarlegitimation anses ha utträtt ur föreningen påföljande årsskifte.
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalat innestående medlemsavgift trots två påminnelser anses ha utträtt
ur föreningen. Det är medlemmens ansvar att tillse att styrelsen har korrekta
kontaktuppgifter.

§5.3 Styrelsen innehar rätten att utesluta medlem som brutit mot svensk lag eller betett sig
synnerligen olämpligt på sätt som kan anses skada sektionen och/eller dess anseende
och/eller motverka dess syfte.
Beslut om uteslutande skall enbart fattas efter att berörd medlem och eventuella ytterligare
involverade fått möjlighet att uttala sig i ärendet. För att medlem ska kunna uteslutas krävs
enhälligt beslut från styrelsen. Om berörd medlem är styrelsemedlem har denne ej rösträtt i
frågan.

§5.4 Hedersmedlemskap kan tilldelas person som inte är medlem i SWESEMjr, men som
har gjort synnerligen stora insatser för föreningens verksamhet eller på annat sätt anses ha
förtjänat en sådan utmärkelse. Hedersmedlemskap tilldelas av årsmötet. Kandidater kan
nomineras av samtliga medlemmar i SWESEMjr. Nomineringar ska vara styrelsen tillhanda
senast 2 veckor innan årsmötet och ska innehålla en skriftlig motivering till nomineringen.
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