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Stadgar för Svenska Föreningen för Medicinsk psykologi

STADGAR
' 1 Svenska föreningen för medicinsk psykologi har till ändamål att främja den
vetenskapliga utvecklingen av medicinsk psykologi och psykoterapi samt
befordra intresset för psykologiska aspekter på alla former av hälso- och sjukvård.
Föreningen värnar särskilt om utvecklingen av medicinsk psykologi inom grund-,
vidare- och efterutbildning av läkare. Föreningen anordnar sammankomster med
föredrag, seminarier, diskussioner och referat över ämnen inom nämnda områden
och söker samarbeta med andra liknande föreningar i och utom Norden.
' 2 Föreningen är en subsektion inom Svenska Läkaresällskapets sektion för
medicinsk psykologi och som sådan bidrar föreningen till att arrangera föredrag
vid sällskapets sammankomster i överenstämmelse med den för sällskapet
gällande arbetsordningen samt bidrar till utlåtande i eller handläggning av
ärenden som av sällskapet hänskjutits till sektionen.
' 3 Till medlem kan antagas leg läkare och blivande läkare, annan medicinsk
yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.
Ansökan om medlemsskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna.
Styrelseledamot och övriga medlemmar - om därtill behöriga - bör vara ledamöter
av sällskapet. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen
kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse
för den medicinska psykologins utveckling. Medlem, som tillhört föreningen i
minst 5 år, blir vid 65 års ålder befriad från årsavgift.
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt
årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Med ordförandens tillåtelse kan medlem till sammankomst medföra utomstående
person såsom gäst.
' 4 Föreningens angelägenheter handhas av en vald styrelse, bestående av ordförande,
vice ordförande, sekreterare, skattmästare och ytterligare 4 ledamöter varav en
skall representera Svenska Balintgruppen. Uppgifter om föreningens funktionärer
skall efter förrättade val tillställas övriga subsektioner. Föreningens räkenskapsår
omfattar tiden 1/1 - 31/12.
' 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig
sammankalla styrelsen om minst 2 ledamöter gör framställning därom. Styrelsen
är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är
öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden
biträder.Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga
styrelseledamöter är ense om beslutet.

Föreningens styrelse utser två representanter till sektionens styrelse. Dessutom
nomineras en kandidat till sektionens valberedning. Namn på ledamöter i
sektionens styrelse skall vara sektionens valberedning tillhanda senast två
månader
innan sektionens årsmöte.
Vid styrelsemöte skall liksom vid föreningsmöte och årsmöte protokoll föras.
' 6 Förslag till styrelseval som skall ske vid föreningens årsmöte upprättas av en
valberedning bestående av minst tre personer. Skriftlig kallelse till årsmöte
utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg.
' 7 Föreningens årsmöte bör äga rum under första kvartalet på dag som bestämmes
av styrelsen. Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas:
1 Val av ordförande och två justeringsmän för mötet
2 Styrelsens verksamhetsberättelse

3 Skattmästarens ekonomiska redogörelse
4 Revisorernas berättelse
5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och skattmästaren
6 Val för det kommande året av styrelse, två revisorer, en revisorssuppleant,
valberedning.
7 Årsavgift för det kommande året
8 Övriga ärenden
Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen eller minst 15 medlemmar begärt
sådant för att behandla uppgivet ärende.
' 8 Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val
genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen
sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.
På föreningssammanträde må beslut icke fattas i ärenden som icke upptages på
föredragningslistan.
' 9 Ledamot av Svenska Läkaresällskapet vilken ej är föreningsmedlem äger tillträde
till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingar men ej i
föreningens

beslut.

Föreningsmedlem

skall

vara

medlem

av

Svenska

Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i '
2.
' 10 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag
om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till
stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna
samtidigt med kallelsen till årsmötet. För stadgeändring fordras att minst 2/3 av
de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
' 11 Vid fall varom dessa stadgar saknar föreskrifter skall i tillämpliga delar Svenska
Läkaresällskapets stadgar vara gällande.

