
Stadgar för Svensk Förening för Narrativ Medicin 

 

Antagna vid årsmöte 2017-01-24 

 

§ 1 Föreningens art.   

Svensk Förening för Narrativ Medicin är en ideell förening för alla som är 
intresserade av området narrativ medicin.  

§ 2 Föreningens syfte 

Svensk Förening för Narrativ Medicin ska främja och stödja utvecklingen av narrativ 
kompetens och praktik inom svensk hälso- och sjukvård, genom kunskapsspridning, 
utbildning, forskning och medverkan i olika nätverk inom hälso- och sjukvården, 
akademin och professionerna. Föreningen ska tillämpa teori och erfarenhet av 
narrativ medicin utifrån svenska förhållanden, med särskild betoning på etik och 
kvalitet. Föreningen ska stödja samarbete runt narrativ medicin såväl inom som 
mellan olika professioner och intressegrupper i och kring hälso- och sjukvård samt på 
lämpligt sätt delta i opinionsbildning och samhällsdebatt. Föreningen skall samverka 
med internationella akademiska och andra intresseföreningar samt sprida kunskap i 
området. 
 

§ 3 Medlemskriterier 

Till medlem i föreningen kan den väljas som är intresserad av kunskapsområdet och 
instämmer i föreningens syfte, samt är beredd att betala föreningens medlemsavgift. 

§ 4 Ansökan om medlemskap 

Ansökan om medlemskap ska ställas till styrelsen eller av styrelsen utsedd 
representant som godkänner medlemskap. Medlem som ej erlagt årsavgift på två på 
varandra följande år anses ha lämnat föreningen. 

§ 5 - Årsmöte 

Kallelse och föredragningslista till årsmöte och extra föreningsmöte skall av 
sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar senast en månad före årsmötet. 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. 

 

Vid föreningens årsmöte skall följande ämnen behandlas: 

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet  
2. Styrelsens verksamhetsberättelse  
3. Kassörens ekonomiska redogörelse  



4. Revisorernas berättelse  
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
6. Motioner från medlemmar 
7. Verksamhetsplan och budget för kommande år 
8. Val av styrelse, 2 revisorer, 1 revisorssuppleant samt valberedning  
9. Årsavgift för det kommande året  
10. Övriga ärenden 

 

Protokoll från årsmötet föres av vald sekreterare. Extra föreningsmöte skall hållas när 
styrelsen eller minst 25% av medlemmarna begär sådant för att behandla angivet 
ärende. 

§ 6 

Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller sittande 
ordförandes mening utom vid val då lotten avgör. I ärenden som inte blivit meddelat i 
kallelsen till extra föreningsmöte, får beslut ej fattas. Endast närvarande medlemmar 
har rösträtt. 

§ 7 - Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse som skall 
bestå av ordförande, föreningssekreterare, vetenskaplig sekreterare, kassör och tre 
övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande väljs årligen, övriga ledamöter väljs 
för två år och fördelas så att årligen 3 ledamöter och 2 suppleanter väljes. Styrelsen 
utser inom sig nämnda poster. Styrelsens förvaltning granskas årligen av två 
revisorer utsedda av föreningen.  

§8 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är också skyldig att 
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning härom. Styrelsen är 
beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är 
öppen utom då annat begäres. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst, utom vid 
sluten omröstning, då lotten avgör. Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. 

§ 10 

Ordförande åligger att leda styrelsens sammanträden samt att i samråd med 
föreningssekreteraren upprätta föredragningslista till sammanträde och årsmöte. 
Ordförande, eller av styrelsen delegerad person, undertecknar handlingar upprättade 
i styrelsens namn. 

§ 11 



Föreningssekreteraren skall minst två veckor före varje styrelsesammanträde tillställa 
styrelsens ledamöter kallelse och föredragningslista samt föra protokoll vid dess 
sammanträden. 

 

Vetenskaplige sekreteraren skall bevaka den medicinskt-vetenskapliga delen av 
föreningens verksamhet såsom utbildning, vetenskapliga förhandlingar och forskning.  

§ 12 

Kassören åligger att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i 
enlighet med föreningens eller styrelsens beslut. Räkenskaperna skall överlämnas till 
revisorerna för granskning så att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse. 
Föreningen firmatecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§ 13 - Valberedning  

Förslag till styrelseposter skall upprättas av en valberedning bestående av tre 
medlemmar. Valberedningens medlemmar har vardera en mandatperiod på tre år. 
Vid årsmötet skall sålunda en av valberedningens medlemmar ny/återväljas. 

§ 14 - Hemsida 

Föreningen har en hemsida. Ansvarig utgivare för hemsidan är webbmastern, som 
utses av styrelsen.  

§ 15 - Stadgebestämmelser  

Ändring av dessa stadgar får beslutas endast vid årsmöte, där ärendet varit upptaget 
på föredragningslistan och förslaget varit utsänt med denna. För beslut fordras 
instämmande av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. Enskild 
medlems ändringsförslag skall vara insänt till styrelsen senast två månader före 
årsmötet. Styrelsens yttrande skall bifogas förslaget. 
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