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Stadgeproposition Regionföreningar 

Saken 
Fullmäktigemötet 2021 biföll motion 39 med rubriken Yrkesföreningarnas delaktighet i 
regionföreningarna.  

Den bifallna att-satsen löd som följer: 

- att det i §12 i Sveriges läkarförbunds stadga införs ”Varje yrkesförening som har en 
lokalavdelning inom Regionföreningens område ska vara företrädd i styrelsen.” 

Nuvarande lydelse av § 12 
§ 12 Finns inom samma landstingsområde eller annat huvudmannaområde mer än en lokalförening 
ska de bilda en Regionförening. 

Regionförening ska utgöra lokal part och inträda i ifrågavarande lokalföreningars skyldighet enligt § 9 
att utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer lokalföreningarna på grund av lag, 
avtal eller delegation från Läkarförbundet. 

Regionförening ska ha egen styrelse och stadgar. Regionföreningens stadgar och ändringar eller 
tillägg till dessa ska utformas med stöd av särskilt framtagna normalstadgar för Regionförening och 
godkännas av FS. 

Regionförenings styrelse väljs på eget årsmöte. Vid årsmötet representeras lokalföreningarna av 
särskilda fullmäktige för Regionföreningen, utsedda av respektive lokalförening. I Regionförening 
ingående lokalföreningar ska utse fullmäktig i proportion till antalet medlemmar den 1 januari i berörda 
lokalföreningar. 

Regionförenings beslut är bindande för berörda lokalföreningar. 

[- - -] 

Föreslagen lydelse (ändringar markerade med röd text) 
§ 12 Finns inom samma landstingsområde eller annat huvudmannaområde mer än en lokalförening 
ska de bilda en Regionförening. 

Regionförening ska utgöra lokal part och inträda i ifrågavarande lokalföreningars skyldighet enligt § 9 
att utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer lokalföreningarna på grund av lag, 
avtal eller delegation från Läkarförbundet. 
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Regionförening ska ha egen styrelse och stadgar. Regionföreningens stadgar och ändringar eller 
tillägg till dessa ska utformas med stöd av särskilt framtagna normalstadgar för Regionförening och 
godkännas av FS. 

Regionförenings styrelse väljs på eget årsmöte. Vid årsmötet representeras lokalföreningarna av 
särskilda fullmäktige för Regionföreningen, utsedda av respektive lokalförening. I Regionförening 
ingående lokalföreningar ska utse fullmäktig i proportion till antalet medlemmar den 1 januari i berörda 
lokalföreningar. 

Regionförenings beslut är bindande för berörda lokalföreningar. 

Varje yrkesförening som är företrädd inom berörda lokalföreningar ska vara företrädd i 
regionföreningen. 

[- - -] 

Förslag 
Det hemställes 

- att Fullmäktigemötet 2022 beslutar att ändra i stadgan enligt förslag, med innebörden 
att stycket ” Varje yrkesförening som är företrädd inom berörda lokalföreningar ska 
vara företrädd i regionföreningen.” införs i § 12, Läkarförbundets stadga 
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