Stadgar för Svensk Förening för Allmänmedicin på Gotland
(SFAMGotland)
1.

Föreningen är en ideell sammanslutning av läkare på Gotland som huvudsakligen utövar
Allmänmedicin eller utbildar sig för detta. Som medlem kan även antagas annan medicinsk
yrkesutövare eller företrädare för Allmänmedicinens närstående verksamhet samt pensionerade
allmänläkare.

2.

Föreningens ändamål är att främja forskning, utvecklingsarbete och fortbildning inom Allmänmedicin
på Gotland.

3.

Medlem i lokalföreningen på Gotland (SFAMGotland) blir man automatiskt som verksam eller
blivande specialist i Allmänmedicin på Gotland, om man är medlem i SFAM centralt.

4.

Specialister i Allmänmedicin som icke är medlemmar i SFAM centralt samt andra yrkesgrupper (exv
företagsläkare, gynekologer, barnläkare, sjukgymnaster, distriktssköterskor) som önskar medlemskap i
SFAMGotland, må ansöka om detta till styrelsen för SFAMGotland, för fullvärdigt medlemskap
frånsett rösträtt i, samt innehav av position, i styrelsen.

5.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, skattmästare
samt minst två ytterligare ledamöter.

6.

Styrelsen kallas till sammanträde av ordförande minst en gång per år, därtill om minst två
styrelsemedlemmar begär det. Styrelsen är beslutsmässig om ordförande samt ytterligare två ledamöter
är närvarande. Vid omröstning har ordförande utslagsröst.

7.

Styrelsen äga rätt att kalla till extra föreningsmöte med kallelse minst 14 dagar i förväg.

8.

Vid föreningsmöte må andra inbjudna än medlemmar i SFAMGotland deltaga men äga ej rätt att
deltaga i beslut i föreningsärenden.

9.

Årsmöte skall äga rum under januari-februari på dag som styrelsen specificerar. Kallelse tillställs
medlemmar med minst 14 dagars varsel tillsammans med årsberättelse och kassarapport. Föreningens
räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12. Vid årsmötet föredrages årsberättelse, kassarapport och
revisionsberättelse. Vidare beslutas om ansvarsfrihet skall beviljas styrelsen.

10. Vid årsmöte skall val ske så att hälften av ledamöterna i styrelse och eventuella kommittéer väljs varje
år.
a.
b.
c.

Styrelseledamöter på 2 år
Revisorer (2 st) på 2 år
Valberedning (2-3st) på 2 och 3 år

11. Omröstning vid val samt övriga föreningsärenden sker öppet om ej annat begärs. Lottning tillämpas vid
lika röstetal.
12. Beslut om ändringar av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte. Förslag till stadgeändring sker
skriftligen till styrelsen senast två månader innan årsmötet. Förslaget skall, åtföljt av styrelsens yttrande,
bifogas kallelse till årsmötet. För stadgeändring krävs minst 2/3 majoritet.
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