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Vi i styrelsen för SRUK önskar er alla en god 

fortsättning på det nya året! 

Nu provar vi en ny form av Årsmöte – den digitalt. 

Vi tror att det kan vara en bra form även i 

framtiden, då vi medlemmar är så spridda över 

landet. Vi hoppas att du vill vara med digitalt på 

årsmötena och den Workshop som vi genomför 

efteråt samma dag. Styrelsen ser fram emot en dag 

tillsammans med er och vi hoppas att SRUK under 

detta år kan komma igång med verksamhet igen. Vi 

längtar alla till att ses i en säkrare situation än den 

vi upplever just nu. 

Styrelsen 

Kallelse till årsmöte 2020 och 2021 
Den 20 mars 2021 genomför vi Årsmöte för både 

Verksamhetsår 2019 och Verksamhetsår 2020. Det 

blir två årsmöten efter varandra. På grund av detta 

”lugna” verksamhetsår så tror vi inte att mötet 

kommer att bli längre än tidigare år. Vi kommer att genomföra det i digital form så 

att alla kan vara med på distans. Information om årsmöte finns i bifogad kallelse. 

Samtliga handlingar till Årsmötet når du på hemsidans medlemssida.  

Kod för medlemssidan är Respons2021 

Medlemsavgift 2021 
Styrelsen har beslutat att medlemsavgiften för 2020, på grund av pandemin, också 

skall gälla för 2021. Vi kommer därför INTE att skicka ut någon anmodan att betala 

medlemsavgiften för 2021. Styrelsens beslut skall naturligtvis konfirmeras av 

Årsmötet. 

Reviderade Stadgar 
Styrelsen kommer att till Årsmötet föreslå en revidering av stadgarna för SRUK. 

Kortfattat kan vi säga att det beror på vår syn på det Etiska rådet. Det är svårt att 

driva ett etiskt råd då det saknas ledamöter för rådet. Rådet har på 9 år inte haft ett 

enda ärende att hantera. Vi ska naturligtvis vara glada för det, men vi tror inte att 

rådet framöver har någon funktion. Vår bedömning är att de flesta av oss är aktiva 

har andra lösningar på ansvarsfrågan genom sina anställningar eller sitt 

sammanhang. 

https://www.sruk.se/?page_id=1675


Vårt förslag innebär att vi väljer att ha kvar de etiska riktlinjerna men själva 

överklagandefunktionen som det etiska rådet och styrelsen skulle hantera 

avvecklas. Det innebär att vi på sikt också går ur RACS som organisation. Vi 

föreslår också att vi inte längre är en Yrkesförening utan byter till en 

Intresseförening. 

Stadgeförslaget i sin helhet finns på medlemssidan. 

 

Aktuellt på hemsidan 
På sidan AKTUELLT på hemsidan 

kan du hitta den senaste 

informationen om kurser och 

evenemang som når oss i Styrelsen. 

Vi lägger där ut det vi får 

kännedom om. Just nu finns överst 

en inbjudningar till ett flertal 

kurser.  

Kod för medlemssidorna är 

Respons2021 

 

Vi ses på Årsmöten och Workshop! 

 

Styrelsen 
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