
  
  
  

NORMALSTADGAR  
för  

  

……………………………………………………..  

  

lokalavdelning av Svenska Distriktsläkarföreningen  

  

  

Allmänna bestämmelser  

  
§ 1. Lokalavdelning är en sammanslutning av Svenska Distriktsläkarföreningens medlemmar, 
som har sin verksamhet förlagd till visst angivet geografiskt område. Delning, sammanslagning 
eller annan förändring av lokalavdelningens område skall godkännas av styrelsen för Svenska 
Distriktsläkarföreningen. Lokalavdelnings stadgar och ändring av dessa skall godkännas på 
motsvarande sätt. Lokalavdelningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.  

  
Lokalavdelningen har som målsättning  

 att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och  

 att främja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmar-
nas verksamhetsområden.  

  

Medlemskap  

  
§ 2. För medlemskap i lokalavdelningen krävs medlemskap i Svenska Distriktsläkarföreningen. 
Medlem skall i första hand tillhöra den lokalavdelning inom vars område han eller hon stadig-
varande utövar sin verksamhet, i andra hand där medlemmen är bosatt. Medlem är befriad från 
erläggande av medlemsavgift fr.o.m. året efter anmäld avgång med pension, tidigast efter 61 
års ålder.  

  
Endast medlem i lokalavdelning äger rätt att delta vid beslut i frågor som berör lokalavdel-
ningen.  

  
ST-läkare i allmänmedicin som inte är medlem i DLF äger rätt att delta och yttra sig vid 
lokalavdelningsårsmöte och annat lokalt medlemsmöte förutsatt att ST-läkaren är medlem i 
Sveriges läkarförbund och aktuell lokal läkarförening.  

  
Hedersledamot utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Beslutet skall vara enhälligt.  

  

Medlems skyldigheter  

  
§ 3. Föreningsmedlem är skyldig att följa Sveriges läkarförbunds, Svenska Distriktsläkarför 

eningens och ………………………….. lokalavdelnings stadgar och beslut.  

  

  



§ 4. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift. Hedersledamot och pensionerad 
medlem är befriad från medlemsavgift.  

  

Årsmöte  

  

§ 5. Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen på plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse  

skall utgå senast ………. veckor före årsmötet. Därvid skall förekomma:  

  
Vid årsmötet väljs ordförande för årsmötet samt två justeringsmän att tillsammans med ordfö-
randen justera protokollet.  

  

Vid ordinarie årsmöte skall dessutom följande ärenden förekomma:  

• Mötets behöriga utlysande och fastställande av föredragningslista,  

• granskning av styrelsens verksamhetsberättelse,  

• verksamhetsplan och budget för det kommande året,  

• årlig revisionsrapport,  

• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,  

• eventuella förslag från styrelsen,  

• eventuella frågor som väckts av enskild medlem/medlemmar. För att upptas på före-
dragningslista skall frågan vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.  

• fastställande av årsavgift,  

• val av styrelse,  

• val av verksamhetsrevisorer,  

• val av valberedning samt utseende av sammankallande.  

  
Vid ordinarie årsmöte kan ärende som icke upptagits på föredragningslistan behandlas om 
minst två tredjedels majoritet uppnås härför.  

 
Omröstning vid årsmöte sker öppet och vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst. 
Vid personval genomförs sluten röstning om detta begärs av enskild medlem. Vid lika röstetal 
sker lottdragning.  

  

Extra årsmöte  

 
§ 6. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 
15 % av medlemmarna framställer krav på detta genom skriftlig framställning till styrelsen 
med angivande av ändamålet för mötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst en vecka i 
förväg. Vid extra årsmöte kan endast behandlas ärende som angivits i kallelsen till mötet.  

  

Styrelse  

  
§ 7. Lokalavdelningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst tre personer: 
ordförande, sekreterare och en eller flera ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för högst två 
år i sänder.  
 

Uppdrag som kassör utses internt inom styrelsen.  

 

Till styrelsen kan väljas ST-läkare i allmänmedicin, som är medlem i Svenska Distriktsläkar-
föreningen, efter val av årsmötet.   
 

  



§ 8. Styrelsen åligger  
att tillvarata lokalavdelningens intressen,  
att sammankalla, förbereda och närvara vid lokalavdelningens möten,  

att upprätta årlig verksamhetsberättelse,  

att mellan årsmötena representera lokalavdelningens medlemmar,  

att inom stipulerad tidsram utse fullmäktige till Svenska Distriktsläkarföreningens full-
mäktigemöte. För varje fullmäktige utses en förste och andre ersättare,  

att en gång årligen till Svenska Distriktsläkarföreningens styrelse insända uppgift med 
namn och adress för lokalavdelningens ordförande och sekreterare samt att löpande med-
dela eventuella förändringar,  

att underrätta Svenska Distriktsläkarföreningens styrelse om ärenden, som kan vara av 
betydelse för kåren i dess helhet,  
att handha lokalavdelningens ekonomiska angelägenheter.  

  

Ekonomi  

  
§ 9. Lokalavdelningens ekonomi och medel hanteras av Svenska Distriktsläkarföreningen som 
juridisk person. Lokalavdelning äger dock att, efter samråd med Svenska Distriktsläkarför-
eningens styrelse, inom sig utse firmatecknare med dispositionsrätt över de lokala medel som 
lokalavdelningen förfogar över. Lokalavdelning har också ansvar att årligen upprätta budget 
och att fortlöpande följa lokalavdelningens ekonomiska utveckling samt årligen avlämna eko-
nomisk rapport till Svenska distriktsläkarföreningens styrelse.   

  
§ 10. Medlemsavgift regleras årligen i samband med lokalavdelnings årsmöte. Medlemsavgift 
skall vara jämt delbar med 12 för att möjliggöra enkel debitering. Lokalavdelning får höja sin 
medlemsavgift efter samråd med Svenska Distriktsläkarföreningen.  

  

Stadgeändring  

  
§ 11. Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmöte. Förslag om stadgeändring ska 
skickas samtidigt med kallelse för mötet. Beslutet skall bifallas av minst 2/3 av vid uppropet 
närvarande medlemmar.  
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