
STADGAR

för Kalmar läns läkarförening
(1997)

Uppgift och organisation

§ 1

Kalmar läns läkarförening är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar som stadigvarande utövar sin verksamhet inom Kalmar läns sjukvårdsområde eller, utan stadigvarande verksamhet inom lokalföreningens område, anmält sig vilja tillhöra föreningen.

§ 2

Föreningens uppgifter är:

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
att tillvarata medlemmars yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen
att främja medlemmars utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen
att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område

§ 3

Som lokalförening inom Läkarförbundet åligger det föreningen:

att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde
att vara remissinstans till Läkarförbundet
att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området att lokalt företräda medlemmarna i fackliga frågor
att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor
att lokalt företräda läkarförbundet i förhandlingsfrågor
att i övrigt rätta sig efter beslut av Läkarförbundet fullmäktige och centralstyrelse

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, förtroendeläkare och valberedning.

§ 5

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår

Medlemskap

§ 6

För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i Läkarförbundet samt bestämmelserna i § 1 ovan. Annan läkare kan vinna medlemskap i föreningen men erhåller inte rösträtt i fackliga frågor. Om sådant medlemskap beslutar föreningsmötet. .

Föreningsmöte

§ 7

Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålles årligen före februari månads utgång. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller minst tio medlemmar eller revisorerna begär det.

Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats samt mötets dagordning. Motioner skall vara tillställda styrelsen senast den 1 december året innan årsmötet. Föreningsmöte rar besluta i ärende som inte angivits i kallelsen till mötet endast om ärendet måste avgöras på grund av annat vid mötet fattat beslut.

§ 8

Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det, i övrigt är omröstningen öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer.

§ 9

Vid årsmöte skall, utöver vad som ovan följer av § 7 och § 8, förekomma följande ärenden:
-	Fråga om mötets behöriga utlysande
-	Styrelsens verksamhetsberättelse
-	Kassarapport och revisorernas berättelse
-	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-	Fastställande av årsavgift
-	Val av styrelsens ledamöter jämte suppleanter
-	Val av två revisorer och suppleanter för dem
-	Val av lokala förtroendeläkare
-	Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen
-	Val av fullmäktige till Sveriges Läkarförbund och personliga ersättare för 
dem, vilka bör tillhöra olika yrkesföreningar.

Styrelsen

§ 10

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och åtta övriga ledamöter.

I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Styrelsens sammansättning bör stå i proportion till antalet medlemmar i varje yrkesförening.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra ledamöter så begär och är beslutför om minst sex ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röst ställning gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 11

Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar:

att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte samt verkställa av mötet fattade beslut
att på föreningens vägnar besluta i ärende som inte kräver beslut av föreningsmöte att utse lokal förhandlingsgrupp underställd styrelsen
att hålla Läkarförbundet underrättat om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen
att för centralstyrelsens godkännande delge Läkarförbundet föreningens beslut om ändring av dessa stadgar



Lokala förtroendeläkare

§ 12

De lokala förtroendeläkarna skall vara fem till antalet. Dessa väljes för ett år. Förtroendeläkarna har till uppgift att stå till medlemmarnas förfogande med råd i etiska och kollegiala frågor och tillse att av Läkarförbundet antagna läkarregler efterlevs av föreningens medlemmar.

Revision

§ 13

Styrelsens förvaltning granskas av revisorerna som till årsmötet lämnar berättelse över sin granskning av förvaltningen under senast förflutna räkenskapsår.

Valberedning

§ 14

Valberedningen består av tre ledamöter jämte tre suppleanter och beredningen utser inom sig sammankallande. Representation från olika yrkesföreningar och sjukvårdsområden skall eftersträvas till valberedningen.
Det åligger valberedningen att förbereda val av förtroendemän.
Beredningen skall i sina förslag eftersträva en allsidig sammansättning med beaktande av yrkesförening, sjukvårdsområde, kön och arbetsplats.
Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag skall distribueras till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

Stadgeändring

§ 15

Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen utsänt till samtliga medlemmar senast 2 veckor före mötet. Beslut skall biträdas av minst 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets centralstyrelse.


