
STADGAR FÖR SVENSK TRAFIKMEDICINSK FÖRENING 

TILLIKA SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS SEKTION FÖR TRAFIKMEDICIN 

fastställda av Svenska Läkaresällskapet den 18 november 1969 med ändringar den 10 september 
1996, 29 november 1996, 2 mars 1998 och 26 mars 2021. 

 § Namn 

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) utgör en sammanslutning av läkare och andra 
intresserade för trafikmedicin, skadeprevention och skadereduktion. Till medlem kan antagas 
legitimerad läkare och inväljas blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare 
för medicinen närstående verksamhet eller personer tillhörande discipliner med anknytning till 
trafikmedicin och olycksprevention. 

 § Ändamål 

STMF:s ändamål är att främja forskning och utveckling inom den trafikmedicinska sektorn. 
STMF anordnar vetenskapliga föredrag, diskussioner och kurser samt uppehåller kontakt med 
motsvarande nationella och internationella organisationer, institutioner och myndigheter. 

Såsom Svenska Läkarsällskapets sektion för trafikmedicin ombesörjer STMF föredrag vid 
sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande 
arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. 
Vid handläggningen av sådana ärenden som berör annan sektion eller medlemsförening i 
Sällskapet skall samråd med berörd sektion eller medlemsförening ske. 

3 § Medlemskap 

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall 
vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar 
- och därtill behöriga bör vara enskilda medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet. 

Andra intressenter, som vill främja STMF:s ändamål, dvs forskning och utveckling inom den 
trafikmedicinska sektorn, kan bli stödjande medlemmar till STMF mot en minimiavgift, som 
årsmötet bestämmer. 

Medlem som önskar utträda ur sektionen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som 
beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt årsavgift, 
anses ha utträtt ur sektionen. 

 

4 § Hedersledamot 

Till hedersledamot kan sektionens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk 

person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för STMF:s utveckling eller 

verksamhetsområde. 



4 a § Medlemsregister 

Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post.  

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att 

sektionens mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal enskilda 

medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som också är medlem i sektionen är grund för mandat. 

Sektionen ska rapportera in antal enskilda medlemmar i Svenska Läkaresällskapet som också är 

medlemmar i sektionen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet 

angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar).  Uppgifterna som lämnas ska avse 

de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år. 

5 § Styrelse 

STMF:s angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av minst ordförande, 

sekreterare, skattmästare och två övriga ledamöter. Suppleanter kan väljas. 

Ordförande, sekreterare och skattmästare väljes för två år, övriga ledamöter för ett år. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen befullmäktigar. 

Uppgifter om sektionens funktionärer skall efter förrättade val omedelbart tillställas Svenska 

Läkaresällskapet. 

6 § Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 

7 § Sammanträde 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla 

styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. 

8 § Protokoll 

Vid sammanträde i styrelse, sektionsmöte eller årsmöte, skall föras protokoll. 

 § Beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen 

om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. 

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om 

beslutet. 



Beslut i ärenden som berör angelägenheter som är gemensamma för Svenska Läkarsällskapet 

skall snarast tillställas Sällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll. 

10 § Förvaltning 

Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar. 

11 § Räkenskaper 

I styrelsen skall fortlöpande föras räkenskaper för föreningen och årligen senast en månad efter 

räkenskapsårets utgång till revisor lämnas en skriftlig redovisning för föreningens verksamhet 

under närmast föregående räkenskapsår innefattande balans- och resultaträkning. 

12 § Årsmöte 

STMF:s räkenskapsår är kalenderår. 

STMF:s årsmöte äger rum på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- 
och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek 
samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år 
ledamot i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denne. 
Fullmäktigeledamot och suppleant skall vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska 

Läkaresällskapet.  

Vid årsmötet väljes valberedning. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska 

Läkaresällskapet. 

Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en valberedning bestående 

av minst tre medlemmar. 

Fråga eller frågor som sektionen skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas 

på ordinarie möte med sektionen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före 

ordinarie fullmäktigemöte. 

Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna senast femton dagar i förväg. 

Extra möte skall hållas när sektionsstyrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant 

för att behandla uppgivet ärende. 

13 § Omröstning 

Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. 

Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller 

den mening som biträdes av ordföranden vid mötet. 



14 § Närvaro 

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, vilken ej är sektionsmedlem, äger tillträde till 
sektionens årsmöten med rätt att deltaga i förhandlingarna, men inte i sektionens beslut. 

Sektionsmedlem bör vara enskild medlem eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet 

för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i 2 §, andra stycket.  

15 § Ändring av stadgar 

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring 

insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. 

Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna 

samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet 

närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska 

Läkaresällskapet fastställt densamma. 

16 § Upplösning av föreningen 

Vid upplösning av föreningen skall behållningen överföras för förvaltning av Svenska 

Läkaresällskapet. 

17 § Personuppgifter i förhållande till medlemmar 

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se 4a §) för att bedriva den stadgereglerade 

verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens 

angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika 

ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar). 

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra 

dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål. 

 

18 § Inbördes arrangemang mellan sektionen och Svenska Läkaresällskapet 

Som sektion i Svenska Läkaresällskapet har föreningen och Svenska Läkaresällskapet ett 

samarbete som innebär att sektionen kan få rösträtt i Svenska Läkaresällskapet. Det föreligger 

därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan sektionen och Svenska Läkaresällskapet 

rörande sektionens medlemmar. 

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här: 

 Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad 

som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.  

 Sektionen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av 

stadgarna (17 §).  



 

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då sektionen lämnar in 

sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål: 

 beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se 4a § andra stycket).  

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina 

rättigheter både för Svenska Läkaresällskapet egna behandling och för den gemensamma 

behandlingen som beskrivs ovan. Sektionen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se 

webbsidan för kontaktuppgifter). 


