
 

Angående ändring av föreningsstadgar rörande medlemskap  
Styrelsen förslår årsmötet att besluta om ändring av §5 Medlemskap gällande avanmälan i syfte 
att underlätta administrationen kring medlemskap. Beslut om ändringar i stadgar kräver be-
handling vid två på varandra följande årsmöten. Föreliggande förslag till ändringar av stadgar 
har inte behandlats vid tidigare årsmöte. Styrelsen föreslår nu därför årsmötet att besluta i 
denna fråga för ett första beslut. 
 
Bakgrund 
Den som idag vill bli medlem i KlinSim kan enligt §5 Medlemskap ansöka medlemskap via före-
ningens hemsida. Medlem blir personen först när medlemsavgiften är betald. Medlem som inte 
betalt medlemsavgift två veckor före årsmötet betraktas som avanmäld. 
 
Medlemsavgiften är en viktig inkomst för föreningen. Samtidigt medför hanterandet av med-
lemsavgifter och uppdatering av medlemsmatrikel en administration som är tidskrävande. För 
att leva upp till föreningsstadgarnas syfte, organisationsstruktur och medlemskap behövs en 
stadgeförändring som säkerställa både föreningens ekonomi och att det finns en aktuell med-
lemsmatrikel. 
 
Styrelsen föreslår att hemsidan förblir plats för ansökan om medlemskap. Från och med 2020 
vill styrelsen föreslå årsmötet att storleken på medlemsavgiften sätts till 0 (noll) kronor. Styrel-
sen föreslår också att hemsidan blir den plats där avanmälan sker. 
 
Sammantaget betyder detta att en medlem är medlem fram till dess att medlemmen själv avan-
mäler sitt medlemskap. Dessa förslag skulle underlätta administrationen av medlemsmatrikel. 
Idag betalar konferensarrangören en i förväg bestämd summa pengar till föreningen. För att 
kompensera inkomstbortfallet från utebliven medlemsavgift vill styrelsen öka föreningens in-
täkter från framtida KlinSim konferenser. 
 
Förslag till beslut 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta: 
 
att texten §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” 
 
ändras till: 
”Medlemskap i föreningen kan sökas av individ med intresse för klinisk träning och medicinsk 
simulering. Ansökan om individuellt medlemskap görs på föreningens hemsida senast två 
veckor före årsmötet. Avanmälan av individuellt medlemskap görs på föreningens hemsida” 
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