
 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

FÖR SVERIGES GERONTOLOGISKA SÄLLSKAP (SGS) 
 

Årsmötet hålls torsdagen den 26 mars 2020, kl. 17.00  
Plats: Inghesalen, Karolinska institutet, Tomtebodavägen 18A 

 

DAGORDNING 

§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Förteckning av röstberättigade deltagare 
§ 3 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet 
§ 4 Om mötets behöriga utlysande 
§ 5 Fastställande av dagordning 
§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse 
§ 7 Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
§ 8 Val av styrelseledamöter 

i)  ordinarie ledamöter 
ii)  styrelsesuppleant 
iii) två revisorer jämte suppleanter 

§ 9 Val av ny valberedning jämte suppleant 
§ 10 Beslut om medlemsavgiftens storlek för år 2021 
§ 11 Beslut om ändringar i SGS’ stadgar (Bilaga A) 
§ 12 Övriga frågor 

Ärenden som skall behandlas på årsmötet bör anmälas till styrelsen senast 12 
mars 

§ 13 Tidpunkt för nästa årsmöte 
§ 14 Mötets avslutande 
 

VÄLKOMMEN! 
SGS:s styrelse 



BILAGA A 
Förslag till ändring i SGS’ stadgar 

 

Nuvarande version (2017) Förslag 

§ 4   MEDLEMSKAP 
 
Som ordinarie medlemmar kan 
styrelsen välja forskare och praktiskt 
verksamma personer i Sverige som vill 
främja föreningens målsättning. Som 
stödjande medlemmar kan styrelsen 
välja föreningar och institutioner som 
vill stödja föreningens målsättning. 
Ansökan om medlemskap inlämnas till 
styrelsen. Styrelsen kan även utse 
hedersmedlemmar. 
 
4.1    Inträde och utträde 
 
Beslut om inträde och utträde ur 
föreningen fattas av föreningsstyrelsen 
(vid nästkommande sammanträde efter 
ansökan). 
 
4.2   Uteslutning 
 
Medlem som underlåtit att betala 
årsavgift kan uteslutas ur föreningen 
genom beslut av föreningsstyrelsen. 
Innan uteslutning sker skall 
medlemmen genom påminnelse göras 
uppmärksam på den bristande 
betalningen samt avkrävas resterande 
avgift. Medlem som uppenbart skadar 
föreningens syfte och målsättning, 
bryter mot föreningens stadgar eller 
årsmötets beslut kan uteslutas genom 
beslut av årsmötet. 

§ 4 MEDLEMSKAP 
 
Enskilda personer i Sverige, såsom 
forskare, praktiskt verksamma 
personer samt andra som vill främja 
föreningens målsättning kan bli 
medlemmar i SGS. Ansökan om 
medlemskap inlämnas till styrelsen. 
Styrelsen kan även utse 
hedersmedlemmar. 
 
 
 
4.1 Inträde och utträde 
 
Beslut om inträde och utträde ur 
föreningen fattas av föreningsstyrelsen 
(vid nästkommande sammanträde efter 
ansökan). 
 
4.2 Uteslutning 
 
Medlem som underlåtit att betala 
årsavgift kan uteslutas ur föreningen 
genom beslut av föreningsstyrelsen. 
Innan uteslutning sker skall 
medlemmen genom påminnelse göras 
uppmärksam på den bristande 
betalningen samt avkrävas resterande 
avgift. Medlem som uppenbart skadar 
föreningens syfte och målsättning, 
bryter mot föreningens stadgar eller 
årsmötets beslut kan uteslutas genom 
beslut av årsmötet. 
 

 
 
 


