
Svenska 

Militärläkareföreningens 

stadgar 



Stadgarna antagna vid årsmöte den 10 februari 1977. 

Artikel I. 

Om föreningens ändamål, sammansättning och styrelse. 

§ l. 

Svenska Militärläkareföreningen, stiftad h 1875, är en 
yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sam
manslutning av förbundsmedlemmar, vilka är eller varit 
anställda inom försvaret eller beviljats medlemskap i för
eningen med stöd av § 5. 

§ 2. 

Föreningens uppgift är 
att befordra den militära hälso- och sjukvårdens ända

målsenliga utveckling, 
att bland sina medlemmar upprätthålla en god och 

värdig anda, 
att verka för föreningens traditioner, 
att utbilda medlemmarna inom området försvars- och 

katastrofmedicin, 
att främja försvarsmedicinsk forskning samt 
att tillvarata medlemmeroas fackliga intressen. 

§ 3. 

Föreningens angelägenheter handhas av medlemmarna 
samlade till föreningsmöte, centralkommitten och val
beredningen. För handläggning av speciella frågor kan 
föreningsmöte eller centralkommitten utse särskilda ar
betsgrupper. 

§ 4. 

Såsom delförening av Sveriges läkarförbund åligger det 
föreningen att ställa sig till efterrättelse besut i fackliga 



frågor som fattats a v läkarförbundets fullmäktige och 
centralstyrelse. 

Artikel II. 

Om medlemskap i. föreningen. 

§ 5. 

Ansökan om medlemskap i föreningen ställs till cen
tralstyrelsen för Sveriges läkarförbund. 

Genom beslut av centralkommitten kan medlem av 
läkarförbundet vilken inte är eller har varit anställd i 
försva ret men som hyser intresse för försvarsmedicin an
tagas som medlem i föreningen. 

§ 6. 
Föreningen kan på förslag av centralkommitten besluta 

att som hedersmedlem i föreningen antaga person som 
gjort särskilda insatser för föreningen eller inom det för
svarsmedicinska området. Beträffande person som inte är 
medlem av läkarförbundet gäller vad därom är föreskrivit 
i förbundets stadgar. 

Artikel III. 

Om medlemmarnas avgifter. 

§ 7. 

Årsavgiften fastställs av ordinarie föreningsmöte. 
Medlem, som fyllt sextiofem å r, är från och med ka

lenderåret därefter befriad från årsavgift till föreningen. 
Medlem kan om skäl därtill föreligger av centralkom

mitten beviljas befrielse från eller nedsättning av års
avgiften. 

Hedersmedlem erlägger ingen avgift. 



Artikel IV. 

Om föreningens verksamhet. 

§ 8. 

Föreningsmöte är ordinarie eller extra. 
Ordinarie föreningsmöte hålls en gång per år under en 

eller flera dagar. Kallelse till o rdinarie föreningsmöte 
sker senast en månad före mötet. 

Extra föreningsmöte Mils när minst tjugo medlemmar 
begärt det eller centralkommitten finner det erfo rderligt. 

Kallelse till extra föreningsmöte skall innehålla uppgift 
om anledningen till mötet. 

Kallelse t ill föreningsmöte utfärdas av cen tralkommit
ten. Den skall vara skriftlig och tillställas varje medlem. 

§ 9. 

Vid föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för 
mötet och två justeringsmän att jämte ordföranden jus
tera protokollet samt upptas frågan om mötets behöriga 
utlysande. 

§ 10. 

Vid ordinarie föreningsmöte förekommer följande ären
den: 
a) centralkommi ttens verksamhetsberättelse för t iden från 

föregående ordinarie fö reningsmöte, 
b) revisorernas berättelse över den av dem verkställda 

granskningen, 
c) f råga om ansvarsfrihet för centralkommittens leda

möter, 
d) fastställande av årsavgiftens storlek, 
e) behandling av centralkommittens f ramställning till 

mötet samt a v enskilda medlemmars förslag som in
kommit till centralkommitten senast två veckor före 
mötet, 

f) val av föreningsordförande och övriga ledamöter i 
central kommitten, 



g) val av tv~ revisorer och en revisorsuppleant, 
h) val av fu llmäktige i läkarförbundet jämte ersättare, 
i) val av valberedning. 

§ 11. 

Val av centralkommittc skall förberedas av en val
beredning. 

Val förrättas genom sluten omröstning, s~vida icke en
hälligt beslutas att omröstningen skall ske öppet. 

Vid lika röstetal skiljer lotten. 
All annan omröstning sker öppen. Vid lika röstetal 

gäller den mening, som ordföranden biträder. 

§ 12. 

o 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalender-

ar. 

Artikel V. 

Om föreningens centralkommitte. 

§ 13. 

Centralkommitten best~r av föreningens ordförande 
- tillika ordförande i centralkommitten - sekreterare 
och skattmästare jämte sju övriga ledamöter och tre supp
leanter. 

§ 14. 

Ordföranden väljs för tiden t. o. m. nästa ordinarie 
föreningsmöte. Det ~ligger ordföranden att leda central
kommitten och föreningen. Ar ordföranden förhindrad 
att närvara vid sammanträde, utses särskild ordförande 
för sammanträdet. 



l 
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§ 15. 

sekreteraren, som tillika är ombudsman, väljs för tiden 
t. o. m. ordinarie föreningsmöte tre år senare. Det åligger 
sekreteraren att föra protokoll vid centralkommittens 
sammanträden. 

§ 16. 

skattmästaren väljs för tiden t. o. m. ordinarie för
eningsmöte tre år senare. skattmästaren handhar för
eningens kassa och fonder. skattmästaren skall senast 
6 veckor före ordinarie föreningsmöte till revisorerna 
överlämna förvaltningsberättelse för föregående verksam
hetsår. 

§ 17. 

Centralkommittens övriga ledamöter och suppleanter 
väljs för tiden t. o. m. ordinarie föreningsmöte två år 
senare. Jämnt år väljs fyra ledamöter och en suppleant, 
udda år väljs tre ledamöter och två suppleanter. 

§ 18. 

Centralkommitten sammanträder när ordföranden så 
finner erforderligt eller minst fem av kommittens övriga 
ledamöter det begär. 

Centralkommitten tillkommer 
att företräda föreningen, 
att bevaka föreningens intressen och mellan förenings

mötena handha dess angelägenheter, 
att verkställa av föreningsmötet fattade beslut, 
att för ordinarie föreningsmöte framlägga förslag om 

årsavgift, 
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning och 

till ordinarie föreningsmöte redovisa resultaträkning och 
balansräkning avseende föregående år samt 

att hålla medlemmarna informerade om föreningens 
verksamhet. 



§ 19. 

Centralkommitten är beslutsför, om minst fem leda
möter (suppleanter) är närvarande. 

Omröstningen inom centralkommitten sker öppet. Be
slut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller 
den mening ordföranden biträder. 

§ 20. 
Valberedningen består av tre ledamöter och en supp

leant. Beredningen utser inom sig ordförande och sekre
terare. 

Beredningen åligger att till ordinarie föreningsmöte be
reda förekommande val av förtroendemän. Beredningen, 
som sammanträder på kallelse av ordföranden, skall till 
ordinarie föreningsmöte ha utarbetat sina valförslag. 

Artikel VI. 

Om revision. 

§ 21. 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förva ltning ska 
årligen granskas av två på ordinarie föreningsmöte för 
ett år utsedda revisorer, a v vilka en skall vara auktori
serad. 

För revisorerna utses en suppleant. 
Revisorerna skall senast 4 veckor före ordinarie för

eningsmöte till centralkommitten inlämna berättelse över 
sin granskning. 

Artikel VII. 

Om distriktsavdelningar. 

§ 22. 

Medlemmar som är bosatta inom ett distrikt omfattande 
minst en av läkarförbundets lokalföreningars område äger 



bilda distriktsavdelning av föreningen. 
Distriktsavdelnings stadgar skall underställas central

kommitten för godkännande. 

§ 23. 

Distriktsavdelnings protokoll skall delges centralkom-
• l 

mttten. 

Artikel VIII. 

Om ändring av föreningens stadgar. 

§ 24. 

Förslag till ändring av dessa stadgar, som väcks av för
eningsmedlem, skall inlämnas till centralkommitten senast 
tre månader före ordinarie föreningsmöte. Andringsför
slag, åtföljt av centralkommittens utlåtande däröver, före
dras vid nästföljande ordinarie föreningsmöte. Medde
lande härom intas i kallelsen till föreningsmötet. För bi
fall till ändringsförslag erfordras 2/ 3 av de vid förenings
mötet avgivna rösterna. Beslut om ändring av eller tillägg 
till stadgarna skall för godkännande delges läkarförbun
dets centralstyrelse. 


