Stadgar för Sveriges Yngre Anestesiologer (SYA),
en delförening i SFAI – Svensk förening för Anestesi och
Intensivvård
1. Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att verka för vikarierande underläkare/ST-läkare/nybliven
specialist verksam inom anestesi och intensivvård, och att ta tillvara dennes intressen.
Verksamheten bedrivs i huvudsak av SYA:s styrelse, men även av föreningens
medlemmar. SYA är representerade i SFAI:s styrelse samt i KVAST (Kvalitetssäkring av
ST) och kan även vara initiativtagare till övrig utbildningsbefrämjande verksamhet.
SYA:s styrelse anordnar även ett årligt möte för medlemmarna, med såväl
föreningsfrågor som medicinskt innehåll.
2. Medlemskap
Medlem är den, som betalat avgift till SFAI, och är verksam inom anestesi och
intensivvård som vikarierande underläkare, ST-läkare eller nybliven specialist upp till 5
år efter specialistbevis.
3. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är medlemmarnas årsmöte. Medlem i SYA har rösträtt.
Endast ett möte per räkenskapsår får kallas årsmöte.
Årsmötet avhandlar föregående års verksamhetsberättelse samt föreningens ekonomi.
På årsmötet utses även SYA:s styrelse och beslut fattas om ansvarsfrihet för avgående
styrelse. Kommande verksamhetsårs valberedning utses av årsmötet och bör bestå av
minst två personer.
Mötet utlyses en månad före aktuellt datum via SFAI:s aktuella informationskanal.
Motion från medlem inlämnas till styrelsen senast två veckor före mötet.
4. Styrelse
Styrelsen består av minst 5 och maximalt 7 ledamöter, utses av årsmötet och består av
ST-läkare och/eller yngre specialister från Sveriges sjukhus. Styrelsen fördelar inbördes
poster såsom ordförande, kassör, sekreterare och KVAST-representanter.
Styrelseledamot väljs på två år, kan därefter återkandidera för ytterligare två år och är
valbar för maximalt fyra år totalt. Endast medlem i SFAI kan väljas till ledamot i SYA.
För att inneha ordförandeposten krävs fullvärdigt medlemskap i SFAI.
Styrelsen håller protokollförda sammanträden på kallelse av ordföranden. Styrelsen är
beslutsmässig när minst halva antalet styrelsemedlemmar deltar. Ordföranden är
skyldig att sammankalla styrelsen, om minst två ledamöter gör framställan därom.
Omröstning är öppen, om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam.
Till styrelsen kan under verksamhetsåret adjungeras ytterligare personer om detta
främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om adjungeringar och den adjungerade äger
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens möten.

Vid föreningsförhandlingar skall protokoll föras av utsedd mötessekreterare samt
justeras av ordföranden och två vid ifrågavarande tillfälle valda justeringsmän.
Föreningen bör sträva efter att styrelsen har en varierad sammansättning av läkare från
såväl regionsjukhus, länssjukhus samt länsdelssjukhus, men även beträffande
yrkesverksam tid.
5. Föreningens ekonomi
Föreningens räkenskapsår anpassas till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds
Verksamheter AB. Styrelsen skall vid förvaltning av föreningens medel tillse att dessa
bokförs och placeras på ett betryggande och ändamålsenligt sätt. Föreningens medel är
placerade på ett eller flera konto(-n) hos SFAI och SFAI Verksamheter AB.
Föreningens bokföring, bokslutshantering och revision ombesörjes av SFAI i samarbete
med delföreningens kassör. Föreningens bokföring skall regelbundet redovisas av SFAI
och SFAI Verksamheter AB gentemot SYA:s kassör.
I samband med kurs eller konferens anordnad av föreningen skall styrelsen utse
attestansvarig i den lokala kurs- eller konferensorganisationen. Samtliga fakturor skall
efter attest av attestansvarig skickas till såväl föreningens kassör som till SFAI:s
skattmästare.
6. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske på föreningens årsmöte, på vars
föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av
vid uppropet närvarande röstberättigade medlemmar.

