Kallelse till Föreningsmöte torsdagen den 6 januari kl. 16.00
Föreningsmöte är ett möte för Medicinska Föreningens medlemmar. Dessa möten kan påkallas
av Inspektor, revisor, Fullmäktige eller 50 föreningsmedlemmar. Föreningsmöte har befogenhet
enligt stadgar §4.1.5 att till föreningens övriga organ rikta rekommendationer, att upplösa
Fullmäktige och utlysa nyval, att godkänna upplösning av föreningen enligt Medicinska
Föreningens stadgar 16 kap samt att godkänna ändringar av stadgarna enligt 15 kap.
I enlighet med Medicinska Föreningens stadgar §4.1.1 har en begäran om ett föreningsmöte
inkommit från fler än 50 av Medicinska Föreningens medlemmar. Framställningen skickades
skriftligen till Medicinska Föreningens styrelse och Inspektor torsdagen den 9 december med
uppgift om vilka ärenden som önskas behandlas, och ska enligt Föreningens stadgar (§4.1.1)
utlysas och kallas till en tidpunkt senast fyra veckor efter att framställning inkommit. Om så ej
sker får den som rätteligen påkallade föreningsmöte själv utlysa det.
Anledning till påkallat föreningsmöte från medlemmarna är upplösande av Fullmäktige, då den
senaste tidens händelser visat på en kultur som de ej anser går i linje med Medicinska
Föreningens värderingar.
Följande ärenden önskas behandlas på Föreningsmötet:
●
●
●
●

Upplösande av Fullmäktige och efterföljande nyval
Inrättande av visselblåsarfunktion
Tillsättande av stadgegranskningsgrupp
Extern utredning av de anklagelser som framkommit och av kulturen inom Medicinska
Föreningen med förslag på förändringar

Envar föreningsmedlem äger närvaro-, yttrande- och yrkande- och rösträtt vid föreningsmöte.
Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid föreningsmöte tillkommer Inspektor och föreningens
revisorer.
Vi kallar härmed eder, föreningsmedlem, till ett föreningsmöte tisdagen den 6 januari klockan
16.00 enligt stadgar §4.1.3. Mötet kommer att ske digitalt via Zoom. Registrera dig till
föreningsmötet senast 23.59 onsdagen den 5 januari.

Call to Association Meeting on Thursday 6 January at 16.00
Association meeting is a meeting for the members of Medicinska Föreningen. These meetings
can be called by the Inspector, auditor, Union Council or 50 association members. The
association meeting has the authority according to bylaws §4.1.5 to address recommendations
to the association's other bodies, to dissolve the Union Council and announce new elections, to
approve dissolution of the association according to Medicinska Föreningen's bylaws ch.16 and
to approve amendments to the bylaws according to ch.15.

In accordance with Medicinska Föreningen's bylaws §4.1.1, a request for an association
meeting has been received from more than 50 of Medicinska Föreningen's members. The
petition was sent in writing to the Board and Inspector on Thursday, December 9, stating which
matters are to be dealt with, and must be announced and called in accordance with the
Association's bylaws (§4.1.1) no later than four weeks after the petition is received. If this does
not happen, the person who rightly called for an association meeting may announce it
themselves.
The reason for the convened association meeting from the members is the dissolution of the
Union Council, as recent events have shown a culture that they do not consider to be in line with
Medicinska Föreningen's values.
The following matters are to be dealt with at the association meeting:
●
●
●
●

Dissolution of the Union Council and subsequent new elections
Establishment of a whistleblower function
Appointment of a bylaws review group
External investigation of the accusations that have emerged and of the culture within
Medicinska Föreningen with proposals for changes

Every association member has the right to attend, speak, plead and vote at association
meetings. Right to attend, speak and plead in the association meeting also falls on the Inspector
and auditors.
We hereby invite you, association member, to an association meeting on Tuesday 6 January at
16.00 according to bylaws §4.1.3. The meeting will take place digitally via Zoom. Register to the
meeting no later than 23.59 on Wednesday 5 January.

