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Regelverk för Sfam:s råd och nätverk
Råd
Sfam:s stadgar och Gäller
styrdokument
Bildas av Sfam:s styrelse
Bildande
Upplöses av Sfam:s styrelse
Upplösning
Av Sfam:s styrelse definierat arbetsområde. Ett råd
Arbetsområde

Uppdrag

kan dessutom arbeta med andra närliggande frågor
inom Sfam:s ändamål ”att på ett oberoende sätt
främja utbildning, forskning och utveckling inom
allmänmedicin”
Driva frågor inom arbetsområdet. anordna möten,
kurser och andra aktiviteter samt bevaka det som
händer inom arbetsområdet och hålla styrelsen
underrättad om aktuella frågor.
Informera om sitt arbete på Sfam:s hemsida, i
tidningen Allmänmedicin och i samband med
Sfam:s större möten.

Nätverk
Gäller
Bildas av enskilda medlemmar
Upplöses av nätverket självt
Utifrån gruppens intressen eller
arbetsuppgifter inom Sfam:s
ändamål ”att på ett oberoende sätt
främja utbildning, forskning och
utveckling inom allmänmedicin”
Inget fastställt uppdrag. Kan inte
tilldelas arbetsuppgifter av Sfam:s
styrelse men kan vara remissinstans.
Önskvärt med information om
pågående arbete på Sfam:s hemsida,
i tidningen Allmänmedicin och vid
Sfam:s möten.

Efter avstämning med styrelsen föra fram frågor
inom arbetsområdet i offentliga sammanhang. Kan
tilldelas arbetsuppgifter av Sfam:s styrelse. Är ofta
remissinstans.
Arbetar i övrigt utifrån intresse inom arbetsområdet.
Kan arrangeras efter överenskommelse med Sfam:s Kan arrangeras efter
Skrifter,
överenskommelse med Sfam:s
seminarier, kurser styrelse (kontrakt inkl. överenskommelse om
fördelning av ev ekonomisk vinst/förlust).
styrelse (kontrakt inkl.
och liknande (i
överenskommelse om fördelning av
Sfam:s namn)
Kurser och andra utåtriktade aktiviteter ska normalt ev ekonomisk vinst/förlust).
vara självfinansierade genom deltagaravgifter.
Rådets ordförande, eller annan av rådet utsedd
Företräder inte Sfam annat än på
Mandat
person, kan företräda Sfam efter avstämning med
uppdrag, men kan föreslå Sfam:s
Sfam:s ordförande.
styrelse att yttra sig på visst sätt i
viss fråga.
Ordförande utses av styrelsen efter hörande av rådet. Ordförande utses ej av styrelsen.
Ordförande
Mandatperiod tre år och mandatet omprövas minst
vart tredje år.
Kontaktperson i nätverket ska finnas
Kontaktperson till/ Ska finnas. Utses av Sfam:s styrelse och ska ha
möjlighet
att
delta
i
rådets
möten
och
aktiviteter.
och anmäls till styrelsen.
från styrelsen

Ekonomi

Utses av rådet.
Alla ska vara medlemmar i Sfam.
Årligt ekonomiskt bidrag från Sfam. Extra anslag
kan sökas för speciell arbetsuppgift. Sfam:s råd får
inte arbeta så att Sfam:s namn kan förknippas med
kommersiella intressen.

Verksamhetsberättelse

Ska lämnas årligen och innehålla ekonomisk
redovisning.

Medlemmar

Fritt efter nätverkets önskemål.
Alla bör vara medlemmar i Sfam.
Ekonomiskt bidrag från Sfam kan
sökas för speciell arbetsuppgift.
Sfam:s nätverk får inte arbeta så att
Sfam:s namn kan förknippas med
kommersiella intressen.
Ska lämnas årligen.
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