Kallelse till ÅRSMÖTE för Svensk förening för hypertoni, stroke
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
Onsdagen den 22 april 2020 kl. 09.00–10.00 via Zoom (se info sidan 2).
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Mötets öppnande.
Val av mötesordförande och sekreterare.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet.
Val av styrelse, revisorer och valberedning.
Beslut om stadgeändringar som krävs för att bli
medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet.
Fastställande av årsavgift för 2021.
Fastställande av traktamenten.
Information om framtida mötesaktiviteter.
Information om tidskriften Vaskulär Medicin.
Information om föreningens hemsida.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

Föreningens verksamhetsberättelse för 2019-04-10 till 2020-04-22 samt förslag
till nya stadgar finner du på föreningens hemsida www.hypertoni.org. Kallelsen
publiceras också i Vaskulär Medicin nr 1, 2020.
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Topic: SVM Årsmöte
Time: Apr 22, 2020 09:00 AM Stockholm

Join Zoom Meeting
https://ki-se.zoom.us/j/688073903

Meeting ID: 688 073 903

One tap mobile
+46850520017,,688073903# Sweden
+46850539728,,688073903# Sweden

Dial by your location
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
Meeting ID: 688 073 903
Find your local number: https://ki-se.zoom.us/u/cdsVXpPVwD

Join by SIP
688073903@109.105.112.236
688073903@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 688 073 903
Join by Skype for Business
https://ki-se.zoom.us/skype/688073903

The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine

Till: Samtliga medlemmar i föreningen (SVM)
Styrelsens yttrande angående förslag till stadgeändringar

Styrelsen kommer föreslå ändringar i föreningens stadgar vid kommande årsmöte.
Dels har språket i stadgarna förtydligats, dels föreslås följande större ändringar:
Ändring 1, medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet
Enligt tidigare årsmöte har SVM beslutat ansöka om att bli fullvärdig medlemsförening i
Svenska läkaresällskapet.
För att bli medlemsförening krävs dock vissa stadgeändringar, där vår förenings skyldigheter
och rättigheter gentemot Svenska läkaresällskapet. Textmässigt är det relativt stora
justeringar men i sak rör dessa förtydliganden kring personuppgifter och kring
medlemsadministration.
Ändring 3, personuppgiftshantering
Det förtydligas nu att SVM kan dela kontaktinformation till medlem med European Society for
Vascular Medicine (ESVM), International Society of Hypertension (ISH) samt European Society
of Hypertension (ESH) till vilka SVM är associerad nationell förening. Detta bedöms vara av
nytta för föreningens ändamål.
Ändring 2, avgiftsbefrielse för pensionär
Föreningen har en låg avgift som nu också kommer inkludera medlemskap i Svenska
läkaresällskapet. Föreningen kommer betala Svenska läkaresällskapet en avgift för varje
läkarmedlem. Vi anser det rimligt att även pensionerade medlemmar betalar medlemsavgift
då de nu får nyttja både föreningens aktiviteter samt Svenska läkaresällskapets förmåner, och
som betalande medlem också blir associerad medlem i flera Europeiska organisationer.

För föreningens styrelse

Jonas Spaak, ordförande

Mattias Brunström, sekreterare

Ingar Timberg, kassör

The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine

Stadgar för

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin; SVM
The Swedish Society of H ypertension, Stroke and Vascular Medicine
§1

Föreningen (SVM) utgör en sammanslutning av svenska personer med anknytning
till hälso- och sjukvård som har särskilt intresse för kärlsjukdomar och dess
prevention. Till medlem kan antas person som avlagt svensk läkarexamen och
inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för
närstående verksamhet. Föreningen är en medlemsförening i Svenska
Läkaresällskapet (SLS).

§2

Föreningens ändamål är att utveckla läkekonsten med avseende på hypertoni, stroke
och kärlsjukdomar. Detta kan ske genom att stödja forskning och utbildning, samt att
väcka intresse för och sprida kunskap om ämnesområdet.
Som medlemsförening i SLS ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS
sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlåtande i
eller handläggs ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggning av
sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i SLS ska samråd
med dessa ske.

§3

Ansökan om medlemskap i SVM skall inges till styrelsen och avgöras av denna.
Medlem är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS.
Medlem som önskar träda ur SVM, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem, som trots påminnelse inte under två på varandra följande år betalat årsavgift,
anses ha utträtt ur föreningen.

§4

Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla en person, som
förtjänstfullt befrämjat föreningens syfte. På motsvarande sätt kan till ledamot
inväljas annan för kärlsjukdomar och dess prevention intresserad person, även
utländsk, som därav gjort sig förtjänt.

§5

Hedersledamot och enligt § 4 invald ledamot är befriad från årsavgift i SVM.

§6

Föreningens medlemsregister innehåller bl.a. namn, adress, e-post, uppgift om
medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera
medlemsföreningar i SLS.
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem
ska kunna nyttja förmåner (se § 17 nedan samt § 36h SLS stadgar) och för att
föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna
beräknas. Antal läkarmedlemmar i SVM är grund för avgift och mandat. Uppgifterna
som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1
september samma år.

§7

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, bestående av
sju till nio ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre till fem
andra ledamöter. Styrelseledamöter väljs på två år. Ledamot i SVMs styrelse som deltar
i beslut som rör SLS bör vara läkare.
Ordföranden, sekreteraren, kassör jämte övriga styrelseledamöter intill hälften av
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styrelsens antal väljs jämna år, övriga udda år.
Styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, som utses av årsmötet för ett år.
Uppgifter om föreningens funktionärer ska efter förrättade val omedelbart sändas till
SLS.
§8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om detta.
Extra föreningsmöte må hållas då ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat
eller då minst 10 medlemmar till ordföranden skriftligen anhållit om detta för att
behandla uppgivet ärende. Kallelse till mötet skall utgå till medlemmarna i
enlighet med § 9.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal lägger ordförande
utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är
ense om beslut. Vid styrelsemöte och årsmöte förs protokoll.

§9

Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med
sekreterare uppgöra föredragningslistor till styrelsens och föreningens
sammanträden.
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsesammanträde samt att svara för
kallelse minst fjorton dagar i förväg till styrelsesammanträde och minst en månad före
årsmötet. Vidare åligger sekreteraren att ombesörja förvaltning av föreningens arkiv.
Sekreterare och kassör åligger att i samråd med ordföranden utarbeta föreningens
årsberättelse samt att minst en månad i förväg tillställa föreningens medlemmar denna
jämte föredragningslista inför årsmötet.
Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i
enlighet med föreningens och styrelsens beslut.
Räkenskaperna skall överlämnas till revisorerna för granskning minst en månad före
årsmötet. Revisorerna skall därvid avge skriftlig berättelse.
Beslut i ärenden som berör för SLS gemensamma angelägenheter ska snarast
sändas till SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.

§ 10 I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av
ordföranden och/eller sekreteraren.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.
§ 11 Förslag till val upprättas av en valberedning, som består av föreningens ordförande
och tre ledamöter, valda från olika delar av landet. Valberedningen utser inom sig
en ordförande. Val ska förrättas vid årsmötet. Omröstning sker öppet, då inte
annat begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning.
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§ 12 Föreningens räkenskaper omfattar 1 september till 31 augusti. Föreningen bör årligen
hålla minst två ordinarie sammanträden. Föreningens årsmöte äger rum på dag som
bestämmes av styrelsen.
Vid årsmötet skall föreningen:
a.

granska styrelsens, kassörens och revisorernas berättelse samt besluta om
ansvarsfrihet,

b.

för tiden intill nästa årsmöte välja styrelse enligt § 7, en revisor och en
revisorssuppleant,

c.

fastställa årsavgiftens storlek för det kommande året,

d.

bestämma dagtraktamente intill nästa årsmöte,

e.

fråga om övriga ärenden.

Vid årsmötet väljs ledamot/ledamöter i SLS fullmäktigeförsamling och suppleant(er)
för denne (dessa) för en tid av två år. Föreningens ledamot och suppleant i SLS
fullmäktige ska vara läkare.
Fråga eller frågor som SVM ska föra upp på SLS fullmäktigemötets föredragningslista
bör behandlas på ordinarie möte med SVM och sändas till SLS nämnd minst två
månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.
§ 13 Vid föreningsmöte sker omröstning vid val öppet, om inte annat begärs. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs,
genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden
vid mötet. Bordläggning av ärende får inte nekas om minst 10 medlemmar begär att
detta ska ske. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning
endast ske om föreningen så beslutar.
§ 14 Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i SVM, äger tillträde till föreningens
årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i föreningens beslut. Medlem
i SVM bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2,
andra stycket.
§ 15 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag
om ändring av stadgarna insändes minst en månad före årsmötet till styrelsen.
Förslag om stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas
medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande
medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan SLS nämnd fastställt denna.
§ 16 Personuppgifter i förhållande till medlemmar
Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 6) för att bedriva den
stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att
administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med
medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Här ingår när så bedöms
lämpligt utlämning av medlems kontaktinformation till European Society for
Vascular Medicine (ESVM), European Society of Hypertension (ESH) samt
International Society of Hypertension (ISH) till vilka SVM är associerad nationell
förening. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar). Föreningen
behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera eller
föra dialog med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.
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§ 17 Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och SLS
SVM och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för
medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt
personuppgiftsansvar mellan SVM och SLS rörande föreningens medlemmar.
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
-

SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av
SLS stadgar.

-

SVM behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår
av dessa stadgar (se § 16 ovan).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då
föreningen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål:
-

beräkning av avgift till SLS (se § 6 andra stycket),

-

beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 6 andra stycket),

-

när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och
deltagande i aktiviteter samt

-

när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att
föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i SLS, kan utnyttja
dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS
fullgjorts.
SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter
både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs
ovan. SVM är kontaktpunkt för sin egen behandling (se föreningens hemsida för
kontaktuppgifter).

Beslutade av föreningens årsmöte, Malmö, 2020Efter yttrande av styrelsen

Jonas Spaak
Ordförande

Mattias Brunström Ingar Timberg
Sekreterare
Kassör

Karin Rådholm
Ledamot

Johanna Pennlert
Ledamot

Ulrika Bengtsson
Ledamot
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