
Regler för Intressegrupper inom SFOG 

1. Intressegrupperna är en integrerad del av verksamheten inom SFOG och styrelsen godkänner 

efter ansökan bildandet av nya intressegrupper. 

2. Intressegruppen ansvarar för sin verksamhet, vilken skall vara helt förankrad i SFOG’s 

styrelse. 

3. Intressegruppen skall bestå av personer med särskilt intresse för och kunskap inom 

intressegruppens område. Endast medlemmar i SFOG kan beviljas medlemskap i en 

intressegrupp. Övriga regler för gruppens sammansättning och arbetsformer bestämmes och 

nedtecknas av gruppen själv. 

4. Målsättningen kan vara att tillvarata en speciell grupps gemensamma intressen. 

Intressegruppen har dock frihet att själv formulera sin målsättning. Målbeskrivningen skall bifogas 

ansökan om bildande av ny intresseförening. 

5. Arbetet är helt ideellt och bedrives utan kommersiella intressen eller annan personlig 

vinning. 

6. Intressegruppen lyder under samma jävsregler som gäller för SFOG och gruppens 

medlemmar ska redovisa jäv på samma sätt som SFOG. 

7. Varje Intressegrupp skall ha en vald ordförande och sekreterare. Vederbörande 

förtroendepost bör innehas under en på förhand bestämd mandatperiod. Gruppen beslutar 

själv om mandatperioders längd och formerna för val av ordförande och sekreterare. 

Cirkulation på förtroendeposterna bör eftersträvas. Gruppen representeras av sin ordförande 

eller sekreterare vid SFOG’s verksamhetsmöten. 

8. Intressegrupperna arbetar på uppdrag av SFOG ’s medlemmar och styrelse. De skall 

representera den speciella sakkunskap inom de olika verksamheter som tillsammans utgör 

moderdisciplinen Obstetrik och Gynekologi. Intressegrupperna kommer därför att kunna 

anlitas av styrelsen för SFOG som särskilt sakkunniga vid utarbetande av remissvar, 

utlåtanden, ställningstaganden mm.  

9. De enskilda intressegrupperna skall inte, i sin egenskap av särskilt sakkunnig grupp, 

uttala sig offentligt om frågeställningar som det tillkommer SFOG att formulera professionens 

officiella riktlinjer om. Självfallet är det varje gruppmedlems rätt att offentligt uttala sin 

personliga mening i vilken professionell eller annan fråga som helst. 

10. Intressegruppernas kontaktperson i styrelsen är i första hand vice ordföranden.  

Dessa regler är fastställda av SFOG’s styrelse 2019-12-19. 

 

Eva Uustal 

Ordförande 


