
 
 

 
 

Kallelse till årsmöte 2022 med förslag till föredragningslista 
 

Tid: Fredagen den 8 april 2022 kl. 13.00-16.30 
Plats: Radisson BLU i Göteborg, lokal: Måseskär alternativt via Zoom 

 
Obligatorisk anmälan 
Anmälan sker på länken: https://forms.gle/U11a9R2A7BDV29vNA 
Sista datum för anmälan är fredagen den 1 april 2022. Om du inte kan använda anmälningslänken, 
mejla ingela@svensksexologi.se.  
 
Hålltider 
13.00 – 13.10  Inledning och årsmötets öppnande 
13.10 – 14.10                  Sexmästeriet: Att jobba med lust i parrelationer – Hanna Möllås 
 
Hanna Möllås driver privat mottagning i Huskvarna, hon är leg barnmorska, leg psykoterapeut och 
har flera auktorisationer i sexologi. Hon kommer dels prata om sin mastersuppsats från Malmö 
universitet där hon intervjuade sexologer om hur de arbetar med lust i parrelationer, dels berätta om 
sina egna erfarenheter av att jobba med par och olika sorters lustproblematiker. Hanna är även 
sammankallande i den svenska auktorisationskommittén och kommer under 
föreläsningen även fundera lite över sexologins framtid i Sverige. Har ni frågor, tankar och 
funderingar kring auktorisationer, så ta med dem, så kan vi bolla tillsammans. 
 
14.10 – 14.30 Fikabuffé & kaffe 
14.30 – 16.30 Fortsättning av årsmöte 
16.30 till sent After work 
 
Den medlem som önskar motionera till årsmötet skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa 
senast 20 dagar innan årsmötet, det vill säga senast lördagen den 19 mars 2022. Motioner skickas 
senast detta datum per e-post till info@svensksexologi.se. Motioner inkomna den 20 mars 2022 eller 
senare kommer inte behandlas vid årsmötet.  
 
Nomineringar av hedersledamot ska enligt årsmötesbeslut från 2018 inskickas och behandlas som 
motioner med ovanstående datum gällande även för sådana förslag. 
 
Årsmöteshandlingar trycks inte upp till mötet. Istället finns de att ladda ner på www.svensksexologi.se. 
Länk skickas ut per e-post till dig som medlem i god tid innan årsmötet. På länken kommer samtliga 
handlingar att läggas, inklusive propositioner, motioner och övriga handlingar. Innehållet på länken 
kommer uppdateras regelbundet och kan ändras intill tiden för årsmötets öppnande.  
 
Årsmötet är endast öppet för medlemmar 
Observera att endast medlemmar i Svensk Förening för Sexologi har tillträde till föreningens årsmöte.  
 
 
Varmt välkomna! 
 
Styrelsen för Svensk Förening för Sexologi 
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Förslag till föredragningslista för årsmöte 2022 

 

§1. Årsmötets öppnande 

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

följt av föreläsning enligt kallelse 

§3. Fråga om årsmötets 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 budget för 2022 och medlemsavgift för år 2023 

§10. Framläggande av inkomna motioner samt motioner om hedersledamot 

§11. Styrelsens framläggande av propositioner 

§12. Val av styrelse 

§13. Val av revisor och revisorssuppleant 

§14. Val av diplomeringskommitté 

§15. Val av auktorisationskommitté varav en koordinator 

§16. Val av etisk kommitté 

§17. Val av valberedning 

§18.  Val av föreningens representant i NACS styrelse 

§19. Rapport från WAS och EFS 

§20. Rapport från den svenska auktorisationskommittén samt omnämnande av 

auktoriserade medlemmar sedan föregående årsmöte 

§21. Rapport från diplomeringskommittén samt omnämnande av diplomerade medlemmar 

sedan föregående årsmöte 

§22.  Rapport från nordiskt handledarforum 

§23.  Rapport från NACS-presidiet 

§24. Övriga frågor 

§25. Mötets avslutande 


