Proposition
Proposition från styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening inför årsmötet 2014-08-20.
Denna proposition antogs vid årsmöte 2013. Enligt stadgarna ska beslut fattas av två på
varandra följande årsmöten innan beslutet kan börjar gälla, varför denna nu tas upp ånyo.
Härmed föreslår styrelsen att benämningen facklig sekreterare ändras till
utbildningssekreterare. Arbetsuppgifterna på denna styrelseposition består framför allt av
frågor relaterade till den kirurgiska utbildningen. Med ändring av benämningen får man
tydligare fokus på den huvudsakliga arbetsuppgiften. Utbildning är en nyckeluppgift för
föreningen och bör betonas tydligare. Redan idag leder denna person den befintliga
utbildningskommittén. Efter kontakt med Läkarförbundet kan konstateras att det inte krävs en
specifik position i styrelsen med benämningen ”facklig sekreterare”. SKF får fritt fördela
uppgifter relaterade till Läkarförbundet inom styrelsen. Denna förfrågan har gjorts efter
diskussion i frågan vid årsmötet 2012.
Vidare föreslår styrelsen att en ny post i styrelsen skapas för en internationell sekreterare.
Styrelsen anser att de internationella frågorna och kontakterna bör stärkas och utvidgas för att
möta en kommande internationalisering. Med tillskapandet av en specifik position kan
styrelsen förstärkas med en person med specifik kunskap i internationella frågor och med ett
internationellt kontaktnät.
Styrelsen föreslår därför årsmötet att:
1. Facklig sekreterare ändras till utbildningssekreterare.
2. Styrelsen utökas med en person; en internationell sekreterare.
3. Stadgeändring under § 7 enligt följande:
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av
ordförande, vetenskaplig sekreterare, utbildningssekreterare, internationell sekreterare,
skattmästare, redaktör samt fyra övriga ledamöter. En av dessa skall vara under
utbildning och tillhöra styrelsen för KIRUB - Kirurger under Utbildning och minst en
skall vara verksam inom länssjukvården.
Ordföranden väljs på fyra år och kan därefter omväljas endast en gång och då på ett år.
Vetenskaplig sekreterare, utbildningssekreterare, internationell sekreterare, skattmästare
och redaktör väljs på tre år och kan därefter omväljas ytterligare en gång på tre år.
Övriga ledamöter väljs på tre år och kan därefter ej omväljas.
4.

Stadgeändring under § 11 enligt följande:
Styrelsens arbete bedrivs med stöd av kommittéer, arbetsgrupper och enskilda experter,
som utses av styrelsen.
För utbildnings- och programfrågor finns två kommittéer med vardera fem ledamöter,
som i normalfallet leds av sekreterarna. Kommittéernas övriga ledamöter utses av

styrelsen för tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.
Utbildningskommitténs uppgift är att följa och vidareutveckla kirurgutbildningen,
fortbildningen samt att tillvarata fackliga frågor inom detta område. Styrelsens
utbildningssekreterare och yngreledamot skall ingå och minst en ledamot skall vara
verksam i länssjukvården.
Programkommitténs uppgift att är planera föreningens fortbildningsmöten och övriga
fortbildningsaktiviteter, av vilka kirurgveckan är viktigast. Styrelsens vetenskaplige
sekreterare skall ingå och minst en ledamot skall vara verksam inom länssjukvården. Till
programkommittén kan ordföranden från de lokala organisationskommittéerna för
innevarande och kommande års kirurgvecka adjungeras.
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