Föreningen för konsultationspsykiatri
Stadgar
1. Föreningen för konsultationspsykiatri - nedan kallad föreningen - är en
sammanslutning av läkare verksamma inom konsultationspsykiatri. Med
konsultationspsykiatri - internationellt vanligen kallad consultation-liaison
psychiatry - avses psykiatriska insatser för patienter inom somatisk sjukhusvård
och primärvård samt aktiviteter som syftar till att förstärka och fördjupa
samverkan mellan psykiatri och somatik. Föreningen utgör en subsektion inom
Svenska Psykiatriska Föreningen, nedan kallad SPF.
2. Föreningens uppgift är att främja utvecklingen av konsultationspsykiatrin och
höja dess professionella status genom att
• vara ett forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter
• verka för utbildning, utvärdering och forskning på området
• sprida kunskap om psykiatriska/psykologiska faktorers betydelse för
somatisk hälsa och sjukdom
• verka för utveckling av konsultpsykiatriska verksamheter i Sverige
3. För medlemskap krävs att man:
1. är medlem i SPF
2. är intresserad av konsultationspsykiatri
3. vill verka för främjande av föreningens målsättning enligt § 2
4. Om medlemskap i föreningen beslutar styrelsen
4. Läkare eller medlem av annan av SLS sektioner representerande ett specialiserat
verksamhetsområde med stark anknytning till konsultationspsykiatri eller
medlem i förening för andra medicinska yrkesutövare/företrädare för
konsultationspsykiatrin närstående verksamhet, som ej uppfyller de i §§ 1 och
3.1 angivna villkoren, kan inväljas som associerade medlemmar. Om associerat
medlemskap i föreningen beslutar styrelsen. Genom associerat medlemskap i
föreningen uppnås inte medlemskap i SPF.
5. Utträde ur föreningen sker vid kommande årsskifte efter skriftlig anmälan till
styrelsen eller då medlem inte längre uppfyller kraven för medlemskap.
6. Årsavgift som åläggs medlemmar och associerade medlemmar bestäms av
föreningen vid ordinarie årsmöte.
7. Ledamot i styrelsen ska vara medlem i föreningen. Styrelsen i föreningen kan
adjungera associerad medlem till styrelsen. Styrelsen består av ordförande,
sekreterare, kassör samt ytterligare minst två ledamöter och väljs av ordinarie
årsmöte. Styrelsens ledamöter väljs för en mandattid på två år på ordinarie möte
efter förslag från en vid föreningsmöte tillsatt valberedning.
8. Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma.

9. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller annan styrelseledamot anser det
lämpligt, dock minst en gång per år.
10. Protokoll från styrelsemöten förs av sekreteraren.
11. Kassören sköter föreningens ekonomi och redovisar dess räkenskaper.
12. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen granskas av
revisorer som utses på ordinarie årsmöte för tiden t.o.m nästa årsmöte.
13. Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.
14. Kallelse till ordinarie möte utfärdas av styrelsen minst en månad, och till
extramöte om möjligt två veckor, före mötet. Till kallelsen skall program bifogas.
15. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:
• Mötets behöriga utlysande
• Fastställande av dagordning
• Val av mötesordförande
• Val av två justeringsmän
• Behandling av styrelsens årsberättelse, kassörens berättelse samt
revisorernas granskning
• Fastställande av årsavgift
• Behandling av ärenden eller förslag vilka förelagts mötet av styrelsen eller av
föreningsmedlem
• Val av ledamöter till styrelsen enligt punkt 6
• Val av revisorer
• Val av valberedning
16. Beslut fattas genom röstning. Omröstning på föreningsmöte sker öppet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
17. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av
revisorer.
18. Föreningen för konsultationspsykiatri är en subsektion i SPF. SPF har därför att
besluta om stadgeändring i föreningen liksom om föreningens upphörande. Det
kan endast ske i samband med ordinarie årsmöte i SPF.
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