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Stadgar för 

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering 

 
Stadgar antagna 2012-03-16 

Revision antaget på årsmöte 2018-03-16 

 

Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer bildades 2011 i syfte att 

främja det nationella samarbetet kring forskning, utbildning och utveckling inom klinisk träning och medicinsk 

simulering.  

 

§ 1 Föreningens namn och säte 
Föreningens namn är Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering.   

 

§ 2 Områden 
Föreningens fokusområden är teambaserad och individuell klinisk träning och medicinsk simulering inom hälso- 

och sjukvården och dess utbildningar. 

§3 Syfte  
Föreningens syfte är att stärka kunskaps- och kompetensutveckling inom klinisk träning och medicinsk 

simulering för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. 

Detta sker genom att nationellt och internationellt främja 

 samarbete mellan utbildnings/träningscentra   

 erfarenhetsutbyte 

 pedagogisk utveckling 

 verksamhetsutveckling  

 kvalitetsutveckling 

 forskning  

 implementering  

 samarbete med andra aktörer inom området. 

 

§4 Organisationsstruktur  
Föreningens organisatoriska struktur omfattar medlemmar och styrelse. Föreningens högsta beslutande organ är 

årsmötet. Det löpande arbetet under året sköts av styrelsen, som väljs på årsmötet. 

  

§5 Medlemskap  
Medlemskap i föreningen kan sökas av individ med intresse för klinisk träning och medicinsk simulering. 

Ansökan om individuellt medlemskap görs på föreningens hemsida. Som avanmäld betraktas den som ej betalat 

anmälningsavgift senast två veckor före årsmötet. 

 

Medlem på föreningens maillista som har betalat medlemsavgift kan delta i årsmöte och har yttrande-, förslags 

och rösträtt. 

 

§6 Årsmöte 
Årsmötet hålls en gång per år under årets första kvartal i samband med föreningens årliga konferens. Kallelse 

och dagordning enligt följande skickas med epost till föreningens medlemmar minst 6 veckor före mötet, samt 

annonseras på föreningens hemsida. 
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Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter:  

 Fråga om kallelse har skett stadgeenligt 

 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 Val av två justerare 

 Val av rösträknare, upprättande av röstlängd 

 Godkännande av dagordning 

 Styrelsens årsberättelse  

 Revisionsberättelse  

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Budget och handlingsplan för nästkommande år  

 Val av ordförande på två år 

 Val av resterande styrelse; ledamot 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Föreningens första verksamhetsår väljs ledamot 1, 

2 och 3 på ett år och ledamot 4, 5 och 6 på två år. 

 Val av tre suppleanter till styrelsen, suppleant 1, 2 resp 3. 

 Val av två revisorer, samt ev. suppleanter 

 Val av valberedning för nästa årsmöte  

 Beslut om medlemsavgift   

 Beslut om arbetsgrupper samt sammankallande i dessa 

 Inkomna förslag  

 Övrigt 

 
Förslag till ärenden på årsmötet skall vara inkomna till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet. Inkomna 

förslag mailas ut till medlemmar senast en vecka före årsmötet. 

 

Beslutsordning: Alla beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet, med undantag för beslut om stadgeändringar, 

som kräver minst två tredjedels majoritet.  

 

Extra årsmöte inkallas på samma sätt och med samma tidsram som ett ordinarie årsmöte. Extra årsmöten kan 

hållas om minst en tredjedel av föreningens medlemmar begär detta skriftligt. Ett extra årsmöte skall äga rum 

senast sex veckor efter att styrelsen mottagit sådan begäran.   

  

§7 Styrelse  
Styrelsen består av en ordförande, en sekreterare, en kassör, och fyra (4) ledamöter. Samtliga har lika rösträtt i 

styrelsen. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Dessutom finns minst tre 

suppleanter. Suppleanterna kallas och har närvarorätt vid alla styrelsemöten, men rösträtt endast då det behövs 

för att styrelsen ska vara beslutsmässig. För att styrelsen ska vara beslutmässig krävs att minst fyra ledamöter är 

närvarande. Ordförande har utslagsröst.  

 

Styrelsen kan adjungera olika personer till styrelsemötet. Till styrelsen adjungerade har inte rösträtt.  

 

Styrelsens sammansättning bör avspegla föreningens bredd såväl professionsmässigt som organisatoriskt och 

geografiskt. Ordförande och styrelseledamöter väljs på två år. Vid föreningens första årsmöte väljs dock tre av 

ledamöterna på endast ett år.  

 

Om styrelsemedlemmar under året avgår så att styrelsen efter det att suppleanterna trätt in blivit färre än fyra, 

äger styrelsen rätt att supplera sig själv fram till nästa årsmöte.  

 

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger årligen. Styrelsens möten ska protokollföras.   
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§8 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordförande och ytterligare två personer som styrelsen utser, två i förening. 

 

§9 Ekonomi  
Föreningens räkenskaper följer kalenderåret. Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi liksom för 

överträdelse av de givna ekonomiska ramarna.    

 

§10 Medlemsavgift 
Föreningens årsmöte fattar beslut om medlemsavgiftens storlek. Fastställd avgift skall erläggas senast två veckor 

före årsmöte för att medlem ska kunna rösta.  

 

§11 Verksamhet 

1) Arbetsgrupper 
Lokalt förankrade idéer och förslag är grunden för föreningens verksamhet. Initiering och genomförande av 

aktiviteter görs av medlemmarna, i arbetsgrupper.  

 

2) Årlig konferens 
Föreningen ska varje år arrangera en konferens i samarbete med en lokal arrangör.  

 

3) Kommunikation inom föreningen 
Föreningen ska ha en hemsida samt ett e-postregister över medlemmarna. Kommunikationen med medlemmar 

sker via föreningens hemsida samt e-post. Medlem måste själv se till att föreningen har tillgång till korrekt e-

postadress.  

 

§12 Stadgeändring  
Föreningens stadgar kan ändras om två på varandra följande årsmöten (varav ett kan vara ett extra inkallat 

årsmöte) beslutar så. Förslag till stadgeändring ska annonseras i kallelse.  

 

§13 Föreningens upplösning  
Upplösning av föreningen kan beslutas på ett årsmöte. Fråga/förslag om upplösning ska ha kommit styrelsen till 

del senast 4 veckor före årsmötet och därefter mailas ut till medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Beslut 

om upplösning kräver två tredjedels majoritet. Om föreningen upplöses beslutar årsmötet om hur tillgångar 

och/eller skulder ska fördelas.  

 

 


