Förslag till stadgeändring SKF inför årsmötet 20augusti 2014
Inledning
Styrelsen förslår att stadgarna korrigeras enligt nedan då praxis förändrats genom åren.
1. Ansvarig utgivare för tidskriften Svensk Kirurgi är redaktören och ej ordföranden
2. Att antalet ledamöter i program- och utbildningskommittéerna inte uppgår till ett fast antal
utan preciseras efter verksamhetens behov.
3. Till ordförande i valberedningen utses den person som suttit längst i valberedningen
Ändringar i stadgarna är markerade med rött där avsikten är att texten tas bort. Det som är
gulmarkerat är nya tillägg.

Ändringsförslag
§ 10
Ordföranden åligger att leda föreningens sammanträden och i samråd med sekreterarna upprätta
föredragningslistor till föreningens möten. Ordföranden skall tillika vara ansvarig utgivare för (föreningens tidskrift
Svensk Kirurgi och) föreningens hemsida, såvida icke styrelsen beslutar annorlunda.
Sekreterarna åligger att tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista till föreningens möten, att föra
protokoll, att ombesörja föreningens korrespondens samt vårda dess arkiv.
Skattmästaren åligger att svara för medlemsförteckningen och att uppbära och redovisa årsavgifterna, föra
föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut.
Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas revisorerna för granskning att dessa kan avgiva skriftlig berättelse
till årsmötet.
Redaktören åligger att utforma föreningens tidskrift Svensk Kirurgi i enlighet med föreningens stadgar,
medlemmarnas intressen och enligt de riktlinjer som överenskommes med styrelsen. Redaktören skall tillika vara
ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Svensk Kirurgi.

§ 11
Styrelsens arbete bedrivs med stöd av kommittéer, arbetsgrupper och enskilda experter, som utses av styrelsen.
För utbildnings- och programfrågor finns två kommittéer med vardera fem ledamöter, som i normalfallet leds av
sekreterarna. Kommittéernas övriga ledamöter utses av styrelsen för tre år med möjlighet till förlängning
ytterligare tre år.
Utbildningskommitténs uppgift är att följa och vidareutveckla kirurgutbildningen, fortbildningen samt att tillvarata
fackliga frågor inom detta område. Styrelsens facklige sekreterare och yngre-ledamot skall ingå och minst en
ledamot skall vara verksam i länssjukvården.
Programkommitténs uppgift att är planera föreningens fortbildningsmöten och övriga fortbildningsaktiviteter, av
vilka kirurgveckan är viktigast. Styrelsens vetenskaplige sekreterare skall ingå och minst en ledamot skall vara
verksam inom länssjukvården. Till programkommittén kan ordföranden från de lokala organisationskommittéerna
för innevarande och kommande års kirurgvecka adjungeras.
§ 13
Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Till
ordförande i valberedningen utses den ledamot som innehaft mandat i valberedningen under flest antal år.
Förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Valberedningens ledamöter utses för tre år. En ledamot skall nyväljas varje år.

