
 
 
 
 
Proposition till årsmöte 2020 
 
Stadgeändring 
 
Mot den bakgrund att NACS, Nordic Association of Clinical Sexology, under sitt 
årsmöte 2019 har antagit nya stadgar föreslår styrelsen för Svensk Förening för 
Sexologi att föreningens stadgar revideras för att motsvara representationen i den 
nordiska organisationen. 
 
§9: nuvarande lydelse 
 
Årsmötet väljer föreningens styrelse, revisor, ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté och 
valberedning. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötet. 
Årsmötet tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt frågan om 
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet fastställer årsavgiften samt beslutar i frågan om 
kollektivabonnemang av Nordisk Sexologi eller andra tidskrifter. Beslut vid årsmötet fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. 
 
§9: föreslagen revidering (revidering anges i fet och kursiv stil nedan) 
 
Årsmötet väljer föreningens styrelse, revisor, ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté, 
valberedning och ledamot till NACS styrelse. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, och 
justeringspersoner för årsmötet. Årsmötet tar ställning till styrelsens verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelsen samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet fastställer 
årsavgiften samt beslutar i frågan om kollektivabonnemang sexologiskt inriktade tidskrifter. 
Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande 
utslagsröst. 
 
 
§10: nuvarande lydelse 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
Val av ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötets protokoll. 
 
Fråga om stadgeenlig kallelse. 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Revisionsberättelsen. 
 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Fastställande av årsavgift och ev. kollektivabonnemang. 
 



 
 
Val av ordförande, tillika föreningens representant i NACS’ styrelse, samt föreningens 
representant i WAS och EFS. 
 
Val av sekreterare. 
 
Val av kassör 
 
Val av fyra styrelseledamöter. 
 
Val av revisor och revisorssuppleant. 
 
Val av fyra ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté. 
 
Val av valberedning (sammankallande och två övriga ledamöter). 
 
Ärenden framlagda av styrelsen. 
 
Ärenden anmälda av övriga föreningsmedlemmar. 
 
§10: föreslagen revidering (revidering anges i fet och kursiv stil nedan) 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
Val av ordförande, sekreterare, och justeringspersoner för årsmötets protokoll. 
 
Fråga om stadgeenlig kallelse. 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Revisionsberättelsen. 
 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Fastställande av årsavgift och ev. kollektivabonnemang. 
 
Val av ordförande. 
 
Val av sekreterare. 
 
Val av kassör 
 
Val av fyra styrelseledamöter. 
 
Val av revisor och revisorssuppleant. 
 
Val av ledamot i NACS styrelse. 
 
Val av fyra ledamöter i SFS’ auktorisationskommitté tillika NACSAC (varav en nationell 
koordinator). 
 
Val av valberedning (sammankallande och två övriga ledamöter). 
 
Ärenden framlagda av styrelsen. 



 
 
 
Ärenden anmälda av övriga föreningsmedlemmar. 
 
 
§12: nuvarande lydelse 
 
Mandatperioden för ordförande, sekreterare och kassör är tre år, för övriga styrelseledamöter två 
år. Mandatperioden för ledamöterna i auktorisationskommittén är tre år. Endast betalande 
medlemmar kan väljas till styrelsemedlem eller medlem i auktorisationskommittén. 
 
§12: föreslagen revidering (revidering anges i fet och kursiv stil nedan) 
 
Mandatperioden för ordförande, sekreterare och kassör är tre år, för övriga styrelseledamöter två 
år. Mandatperioden för ledamöterna i auktorisationskommittén är tre år. Mandatperioden för 
ledamot i NACS styrelse är tre år. Endast betalande medlemmar kan väljas till styrelsemedlem, 
medlem i auktorisationskommittén eller ledamot i NACS styrelse. 
 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 2020 
 
att ändra §9 i stadgarna enligt förslag till ny lydelse enligt ovan 
 
att ändra §10 i stadgarna enligt förslag till ny lydelse enligt ovan 
 
att ändra §12 i stadgarna enligt förslag till ny lydelse enligt ovan 
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