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Stadgar för Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) Västmanland
§1
Föreningens ändamål är att främja och vara ett expertorgan avseende forskning, utveckling och
fortbildning inom allmänmedicin, med speciell inriktning på familjeläkarverksamheten i Västmanland.
Föreningens relation till Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) regleras i ett särskilt avtal med
denna. Föreningsarbetet är ideellt.
§2
Föreningen utgörs av medlemmar i SFAM hemmahörande i Västmanland.
§3
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör
och minst två övriga ledamöter. Västmanlands olika delar bör vara företrädda i styrelsen. Styrelsens
ledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Styrelsen utser lokalt SFM ombud.
§4
Styrelsen ska sammanträda minst en gång per år. Styrelsen kallas till sammanträde om minst två
styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässigt om minst tre ledamöter är närvarande. Vid
det konstituerande styrelsemötet utser styrelsen en vice ordförande, som väljs för ett år. Vid
omröstning inom styrelsen gäller att majoriteten avgör beslut. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsrätt, om denne är närvarande. I händelse av omröstning där ordförande ej är närvarande, har
vice ordförande utslagsröst, om en majoritet inte finns för beslutet. Kan en majoritet inte nås, utan
lika röstetal föreligger och varken ordföranden eller vice ordförande närvarar, får beslutsärendet
bordläggas tills en majoritet finns eller tills ordföranden eller vice ordföranden med utslagsröst
närvarar vid styrelsemöte.
§5
Föreningens ordförande och kassör tecknar firma var för sig. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
§6
Föreningens årsmöte äger rum under februari månad på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till
årsmötet tillställs medlemmarna senast två veckor i förväg. Vid årsmötet:
 föredras styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse
 beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen
 fastställs årsavgiften
 väljs ordförande och övriga styrelseledamöter, två revisorer samt valberedning som ska
bestå av tre personer
§7
Styrelsen kan kalla till allmänt medlemsmöte med en kallelse minst två veckor i förväg. Vid årsmöte
och allmänt medlemsmöte äger, förutom medlem, annan inbjuden rätt att närvara men ej deltaga i
beslut.
§8
Omröstningar sker öppet då ej annat begärs. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I andra
frågor har ordföranden utslagsröst.
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§9
Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmötet. Förslag till stadgeändring görs
skriftligt till styrelsen senast den förste december året före årsmötet. Förslaget till stadgeändring,
åtföljt av styrelsens yttrande, tillsändes medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. Beslut
om stadgeändring förutsätter att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna
stödjer förslaget.

