Svensk InternMedicinsk Förening
Förslag till ändring av stadgar
Förslag på nya stadgar för Svensk Internmedicinsk Förening, SIM, årsmöte 2021
§ 1 Föreningen utgör en sammanslutning av svenska läkare, som är verksamma inom
internmedicinen.
Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och fungerar som
specialistförening i Sveriges Läkarförbund.
§ 2 Föreningens ändamål är att tillvarata internmedicinens intressen och att främja dess
utveckling.
Som specialistförening i internmedicin inom Sveriges Läkarförbund avger föreningen
utlåtanden i medicinska och fackliga frågor. Det åligger föreningen att i denna sin
egenskap följa Läkarförbundets beslut.
§ 3 Medlem är enligt 3 § Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i
Svenska Läkaresällskapet.
Medlem som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till föreningen.
Medlem som oaktad påminnelse av skattmästaren ej under två på varandra följande år
erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.
§ 4 Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress och e-post.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet
för att den enskilda medlemmen ska kunna få nyttja förmåner och för att föreningens
medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktige ska kunna beräknas.
Antal medlemmar i föreningen är grund för avgift och mandat. Föreningen ska rapportera
in antal medlemmar genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet
(se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de
medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.
§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, bestående av
ordförande, vice ordförande, sekreterare för vetenskapliga frågor, sekreterare för fackliga
frågor, skattmästare samt minst fyra andra ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs på två år. Ordföranden, den ene sekreteraren, skattmästaren
jämte övriga styrelseledamöter intill hälften av styrelsens antal väljs jämna år, övriga udda
år. Styrelsens förvaltning skall granskas av minst två revisorer, som utses av årsmötet för
minst ett år.
§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är
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beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om
ej annat begäres. Vid lika röstetal lägger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall,
liksom vid årsmöte, protokoll föras. Beslut i ärenden som berör för Svenska
Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd
genom utdrag ur protokoll.
Extra föreningsmöte må hållas, när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat eller
då minst 20 medlemmar till ordföranden skriftligen anhållit om detta. Kallelse till möte skall
utgå till medlemmarna såsom anges ovan.
§ 7 Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med
sekreterare uppgöra föredragningslistor till föreningens möten. Den vetenskapliga
sekreteraren svarar inom styrelsen för beredningen av ärenden, som rör vetenskapliga
frågor eller utbildningsfrågor, aktualiserade från föreningens sida eller hänskjutna från
Svenska Läkaresällskapet eller andra organisationer.
Den fackliga sekreteraren svarar inom styrelsen för beredningen av ärenden av facklig art,
aktualiserade från föreningens sida eller hänskjutna från Sveriges Läkarförbund eller
andra organisationer. Den fackliga sekreteraren skall även i samråd med den
vetenskaplige sekreteraren och skattmästaren utarbeta förslag till årsberättelse samt minst
en månad före årsmötet tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista.
Skulle extra årsmöte eller annat sammanträde av enbart facklig art förekomma, åligger det
vederbörande att svara för kallelse. Vid styrelsens sammanträde för den facklige
sekreteraren protokollet.
Styrelsen må förordna någon av sina ledamöter att som biträdande sekreterare fullgöra
vissa sekreteraruppgifter. Skattmästaren åligger att föra föreningens räkenskaper och
ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskaperna
skall i så god tid för granskning överlämnas till revisorerna, att dessa till årsmötet kan avge
skriftlig berättelse.
§ 8 I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden
och en av sekreterarna. Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var
för sig.
§ 9 Förslag till val som skall förrättas vid årsmötet upprättas av en valberedning bestående
av minst två ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs vid årsmötet för minst ett år i
taget.
§ 10 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni. Föreningen bör årligen
hålla minst 4 ordinarie sammanträden och anordna utbildning för sina medlemmar.
Föreningens verksamhetsår sträcker sig från den 1 september t.o.m. den 31 augusti
Föreningens årsmöte äger rum på dag som bestäms av styrelsen.
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Vid årsmötet skall föreningen:
a) granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse samt besluta om
ansvarsfrihet.
b) för tiden intill nästa årsmöte välja styrelse, minst två revisorer och valberedning.
c) fastställa årsavgiftens storlek för det kommande året.
Vid årsmöte sker omröstning vid val och frågor öppet, om ej annat begäres. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av
ordföranden. Bordläggning av ärendet må ej nekas om minst 10 medlemmar förenar sig i
begäran därom.
§ 11 Envar nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet som inte är medlem av Svensk
Internmedicinsk Förening äger tillträde till föreningens årsmöten med rätt att deltaga i
förhandlingarna, men ej i föreningens beslut.
§ 12 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. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid
mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft
sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.
§ 13 Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter för att bedriva den
stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera
dess angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera
olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa
stadgar). Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att
informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens
ändamål.
§ 14 Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor
både för föreningen och dess medlemmar. Det föreligger därför ett gemensamt
personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande
föreningens medlemmar.
Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad
som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.
Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av
stadgarna.

Sid 3 av 4
SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING  SWEDISH SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE

Svensk InternMedicinsk Förening
Förslag till ändring av stadgar
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen
lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;
• beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet och beräkning av mandat till fullmäktige
• när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om
forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
• när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets
aktiviteter och verksamhet så att medlem i föreningen, som också är föreningsanknuten
medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.
Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva
sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egen behandling och för den
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen
behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).
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