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Kallelse till årsmöte 2017 med förslag till föredragningslista 
 

Tid: Lördagen den 6 maj 2017 kl. 13.00-16.00 
Plats: Teknikens och Sjöfartens hus (tidigare Malmö tekniska museum),  

Malmöhusvägen 7 A, Malmö  
 
 
Obligatorisk anmälan 
Anmälan sker till saga@svensksexologi.se. Ange samtidigt om du är medlem i Svensk 
Förening för Sexologi eller ej. Sista datum för anmälan är onsdagen den 12 april. 
 
Agenda för eftermiddagen 
13.00 – 13.05  Inledning och årsmötets öppnande 

Styrelsen för Svensk Förening för Sexologi 
13.05 – 14.00 Presentation från och frågestund med arbetsutskottet för svensk 

auktorisation 
Arbetsutskottet för svensk auktorisation 

14.00 – 14.30 Fika 
14.30 – 16.00 Fortsättning årsmöte 
 
Den medlem som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma 
med dessa senast 20 dagar innan årsmötet, det vill säga senast senast den söndagen den 16 
april 2017. Motioner skickas senast detta datum per e-post till info@svensksexologi.se.  
Motioner inkomna den 17 april 2017 eller senare kommer inte behandlas vid årsmötet. 
 
Årsmöteshandlingar trycks inte upp till mötet. Istället finns de att ladda ner på 
www.svensksexologi.se. Du når sidan genom att klicka på länken för aktuell 
medlemsinformation. Där kommer samtliga handlingar att läggas, inklusive propositioner, 
motioner och övriga handlingar. Innehållet på länken kommer uppdateras regelbundet. 
 
Varmt välkomna! 
 
 
 
 



 
Förslag till föredragningslista för årsmöte 2017 

 

§1. Årsmötets öppnande med efterföljande presentation och frågestund med 

arbetsutskottet för svensk auktorisation 

§2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner (tillika rösträknare) för 

mötet 

§3. Fråga om årsmötes stadgeenliga kallelse 

§4. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor 

§5.  Fastställande av röstlängd 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

§7. Bokslut och revisionsberättelse 

§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§9. Fastställande av medlemsavgift 

§10. Framläggande av inkomna motioner 

§11. Styrelsens framläggande av propositioner 

§12. Val av styrelse 

a) Val av ordförande 

b) Val av kassör 

c) Val av övriga styrelseledamöter 

d) Val av eventuell ersättare 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant 

§14. Val av valberedning 

§15. Val av hedersledamot 

§16.  Val av svenska auktorisationskommittén  

a) NACSAC 

b) NACSES 

§17.  Val/omnämnande av representant till EFS och WAS 

§18. Rapport från WAS och EFS 

§19. Rapport från den svenska auktorisationsgruppen samt omnämnande av 

auktoriserade medlemmar sedan föregående årsmöte 

§20.  Rapport från nordiskt handledarforum 

§21. Övriga frågor 

§22. Mötets avslutande 


