
 
 

 

 
SVENSK INTERNMEDICINSK FÖRENING  SWEDISH SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE 

www.sim.nu 

Kallelse och förslag till dagordning för 57:e årsmötet i 
Svensk Internmedicinsk Förening, SIM  
Onsdag 2022-10-05, kl. 16.30. Hotell Elite Park Avenue 
Göteborg under SIM-veckan, lokal meddelas på plats. 

Alla medlemmar i SIM hälsas välkomna till SIM:S årsmöte 2022 som ges 5/10 kl.16.30 under SIM-veckan på 
Hotell Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg. Lokal meddelas på plats. Skicka frågor 
och förslag per e-mail till styrelsen (se nedan) senast 2 veckor före årsmötet. 
 

1. Mötets öppnande av SIM:s ordförande.  
 

2. Mötets behöriga utlysande. Kallelse utgår via SIM:s hemsida senast 1 månad före årsmötet och pga. 
§14 är frågan om stadgeändring annonserat på SIM:s hemsida 2 månader före årsmötet. 

 
3. Fastställande av dagordning. Förslag och motioner bör vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före 

mötet via e-mail, styrelsen@sim.nu. Frågor kan ställas direkt på mötet under §16/Övriga frågor. 
 

4. Val av mötesfunktionärer, en ordförande och en sekreterare, samt två protokolljusterare tillika 
rösträknare för årsmötet 

 
5. Godkännande av årsmötesprotokoll från 56:e årsmötet 2021, detta finns på hemsidan, sim.nu. 

 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse, för perioden, 2021-09-01 – 2022-08-31 

 
7. Skattmästarens berättelse, för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 

 
8. Revisionsberättelse, för perioden 2021-07-01 – 2022-06-30 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse, verksamhetsåret 2021–2022 

 
10. Val av firmatecknare för SIM. Förslag: oförändrat, dvs. ordförande och skattmästare var för sig.  

 
11. Val av styrelseledamöter. Val att förrätta för två (2) år, 2022–2024: Vice ordförande, facklig 

sekreterare och skattmästare samt minst två (2) styrelseledamöter. Ordförande och vetenskaplig 
sekreterare är valda på två år till 2023. Val av övriga styrelseledamöter på två (2) år efter 
valberedningens och årsmötets förslag. Ev. adjungeringar och fyllnadsval.    

 
12. Val av revisorer och valberedning för 1 år: två (2) revisorer och två (2) till valberedningen. 

 
13. Fastställande av medlemsavgift. Förslag: oförändrat, dvs. 300 kr per år för alla. 

 
14. Fråga om stadgeändringar och anslutning till SLS, Svenska Läkaresällskapet. Se separat förslag, 

utskickat före 2022-08-04. 
 

15. Val av representanter till Läkarförbundets och Läkaresällskapets respektive fullmäktige.  
Förslag: Styrelsen utser internt dessa representanter.  

 
16. Övriga frågor och förslag som inkommit via e-mail till styrelsen@sim.nu eller som tas upp vid mötet. 
17. Mötet avslutas 

 
Välkomna att medverka och att höra av er enligt ovan 
// Styrelse för SIM, 2022-07-15 
 
Anna-Clara Collén, ordförande SIM  Mårten Söderberg, facklig sekreterare SIM 
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