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§ 1 

Lokalavdelningen består av medlemmar av Sjukhusläkarföreningen inom Kronobergs län.  

§ 2 

Lokalavdelningens uppgift är 

att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, 

att främja den medicinska undervisningen och forskningen, 

att främja att medel och tid avsätts för utveckling och vidmakthållande av god kompetens. 

att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda samt 

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. 

Att främja en god arbetsmiljö och motverka diskriminering av alla dess former. 

§ 3 

Lokalavdelningen sammanträder till ordinarie årsmöte en gång varje år under tiden 

1 oktober – 15 februari. 

Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen senast 4 veckor före årsmötet. 

Medlem som önskar ta upp ärenden för beslut på årsmötet skall anmäla detta till styrelsen senast 

30 dagar före mötet.  

Föredragningslista med tillhörande handlingar skall senast 10 dagar före 

mötet tillställas samtliga medlemmar. 

I övrigt sammanträder lokalavdelningen på kallelse av styrelsen eller 

Sjukhusläkarföreningens styrelse eller om minst fem medlemmar därom gjort 

framställning. 

§ 4 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för mötet och två protokollsjusterare 

2. Styrelsens förvaltningsberättelse över det gångna verksamhetsåret. 

3. Revisionsberättelse. 

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under det gångna 

verksamhetsåret. 

5. Fastställande av årsavgift. 

6. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enl § 5. 

7. Val av fullmäktige till Sjukhusläkarföreningen och ersättare för dessa. 

8. Val av två revisorer och två suppleanter. 

9. Utseende av valberedning bestående av två ledamöter. 

Justerat protokoll från ordinarie årsmöte skall senast den 1 mars tillställas 

Sjukhusläkarföreningens styrelse/kansli. 

§ 5 

Lokalavdelningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 

kassaförvaltare och ytterligare minst tre ledamöter. 

§ 6 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av styrelsen för 

Sjukhusläkarföreningen. Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är 

närvarande. Styrelsen må inom sig utse ett arbetsutskott (AU). 



§ 7 

Lokalavdelningen kan ej utan bemyndigande av Sjukhusläkarföreningen fatta beslut 

om förhandlingar eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller 

eljest principiellt viktig natur. 

Lokalavdelningen skall hålla Sjukhusläkarföreningen underrättad om 

uppkommande spörsmål av allmänt intresse för föreningen. 

§ 8 

Beslut om ändring av lokalavdelnings stadgar fattas av ordinarie årsmöte. Förslag 

om ändring må ej antas med mindre frågan varit angiven i kallelsen till årsmötet. 

Beslutet skall för att bli giltigt biträdas av minst två tredjedelar av de röstande samt 

underställas Sjukhusläkarföreningens styrelse för godkännande. 

 

 

 

 

Exempel på uppgift för lokalavdelningarna 
Här ges några exempel på viktiga uppgifter för Sjukhusläkarföreningens 

lokalavdelningar: 

1. att på det lokala planet främja hälso- och sjukvårdens utveckling, den 

medicinska undervisningen och forskningen 

2. att på det lokala planet tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och 

ekonomiska intressen 

3. att inom lokalföreningens (förbundets lokala läkarförenings) ram tillvarata de 

specialistkompetenta sjukhusläkarnas fackliga och sjukvårdsmässiga intressen, 

att med andra ord inom lokalföreningen spela motsvarande roll som 

Sjukhusläkarföreningen centralt gör inom förbundsarbetet (i CS och de olika 

delegationerna) 

4. att vara informations- och debattforum, förmedla information från centrala 

Sjukhusläkarföreningen till medlemmarna och vice versa och att lokalt vara ett 

diskussions- och debattforum för medlemmarna 

5. att utgöra internt remissorgan inom Sjukhusläkarföreningen 

6. att genom framställningar till Sjukhusläkarföreningen ta initiativ till 

erforderliga och önskvärda utredningar eller förändring av 

Sjukhusläkarföreningens hittillsvarande politik i olika frågor 

7. att utgöra valkorporation för val av ledamöter 

dels till Sjukhusläkarföreningens fullmäktige (OBS! skall anmälas senast 1 

mars) dels till lokalföreningens styrelse 

8. att under tiden 1 oktober – 15 februari anordna ett ordinarie årsmöte och i övrigt 

under verksamhetsåret arrangera allmänna informations- och debattmöten i 

aktuella frågor samt anordna erforderliga styrelsesammanträden 

9. att verka för rekrytering av nya medlemmar till Sjukhusläkarföreningen och 

läkarförbundet. 

 


