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ALLMÄNNA	BESTÄMMELSER		
§1  

Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. 
Föreningen organiserar förbundsmedlemmar som är verksamma inom eller intresserade av 
företagshälsovård/arbetsmedicin/arbets- och miljömedicin alternativt skol- och studerandehälsovård, 
oberoende av anställningsform. 

§2  

Föreningens uppgift är att främja utvecklingen av företagshälsovård, skol- och  
studerandehälsovård, bland annat genom att stimulera till ökad kunskap och forskning inom 
detta område, att medverka till utformning av riktlinjer för företagshälsovård, skol- och 
studerandehälsovård, att tillvarata medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen samt att 
bland medlemmarna upprätthålla en god och värdig anda.  
 
§3  

Som delförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen att enligt läkarförbundets 
stadgar § 9 välja fullmäktige och ersättare för dem, att omedelbart efter val av fullmäktige och 
förtroendeman insända uppgift till läkarförbundet om de valdas namn och adress, att för 
godkännande delge läkarförbundets centralstyrelse beslut om ändring av eller tillägg till 
stadgarna och särskilda bestämmelser samt att rätta sig efter beslut av läkarförbundets 
fullmäktige och centralstyrelse i fackliga frågor.  

ORGANISATION		
§4  

Föreningens verksamhet utövas genom  
1) Fullmäktige  
2) Föreningens styrelse och arbetsutskott  
3) Lokalavdelningar  
4) Branschföreningar  
5) Fackklubbar - sammanslutningar av läkare med samma arbetsgivare.  

 
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
 
 
 

MEDLEMSKAP		
§5  
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Läkare skall för att kunna bli medlem av föreningen tillhöra Sveriges läkarförbund och uppfylla 
de krav som uppställts i § 1.  
 
Medlem i annan yrkesförening i Sveriges läkarförbund kan efter ansökan bli associerad medlem i 
Svenska Företagsläkarföreningen. Associerad medlem i Svenska Företagsläkarföreningen äger fulla 
rättigheter inom föreningen, men ska inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare skall 
beräknas till Sveriges läkarförbunds fullmäktige.  
 
§6  

Föreningsmedlem skall till föreningen erlägga fastställd årsavgift.  
 
§7  

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till läkarförbundet. 
Medlem kan uteslutas ur föreningen, varvid bestämmelserna i läkarförbundets stadgar skall 
följas.  
 

FULLMÄKTIGEMÖTE		
§8  

1) Föreningens högsta beslutande organ utgörs av årsmötet 
 

2) Föreningens högsta beslutande organ utgörs av vid årsmötet närvarande 
föreningsmedlemmar.  

 
3) Ordinarie årsmöte hålls årligen på tid som bestäms av styrelsen.  

 
4) Extra årsmöte äger rum då styrelsen eller revisorer anser så påkallat, eller då tre 

lokalavdelningar, branschföreningar eller fackklubbar med angivande av ändamålet gjort 
framställning till styrelsen.  
Kallelse till årsmöte delges föreningsmedlemmarna minst två månader före ordinarie 
möte och minst 14 dagar före extra möte genom föreningens hemsida och epost till den 
adress som angivits till Läkarförbundet. Där skall framgå att motion till mötet skall vara 
styrelsen tillhanda senast en månad före detta. 
 

5) Föredragningslistan, styrelsens verksamhetsberättelse, styrelsens förvaltningsberättelse 
med redovisning av inkomster och utgifter under föregående räkenskapsår och 
balansräkning per den 31/12, styrelsens förslag till mötet, väckta motioner och 
styrelsens yttranden över dem ska skickas till föreningsmedlemmarna senast 2 veckor 
före mötet genom meddelande på föreningens hemsida eller genom e-post till den 
adress som angivits till Läkarförbundet. 
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6) Vid årsmötet förs protokoll, som justeras av mötesordföranden och två 
protokollsjusterare.  

 
7) Vid årsmötet äger varje närvarande föreningsmedlem en röst. Omröstning sker öppet 

såvida ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening som 
biträds av mötesordföranden. Vid sluten omröstning sker avgörandet vid lika röstetal 
genom lottning.  

 
8) Valen förbereds av en valberedning på tre till fem ledamöter som väljs av årsmötet för 

en tid av tre år. 
 

9) Vid årsmöte äger varje föreningsmedlem rätt att närvara och yttra sig.  
 

§9  

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Val av ordförande för mötet  
2. Val av protokolljusterare  
3. Fråga om stadgeenlig kallelse  
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse  
5. Föredragning av revisorernas berättelse  
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
7. Fastställande av årsavgift  
8. Val av styrelse enligt § 11  
9. Val av två revisorer jämte suppleanter  
10. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund jämte ersättare  
11. Utseende av valberedning  
12. Övriga ärenden  

 
Ärende som önskas tas upp under övriga frågor skall anmälas i samband med fastställandet av 
föredragningslistan. För att årsmötet skall kunna fatta beslut i sådant ärende krävs dock att 
minst två tredjedelar av de närvarande är ense om att ärendet kan göras till föremål för beslut 
vid mötet.  
 
§10  

Vid extra årsmöte skall följande punkter finnas  
 

1. Val av ordförande för mötet  
2. Val av protokollsjusterare  
3. Upprop samt fråga om stadgeenlig kallelse  
4. De ärenden som hänskjutits till mötet  
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Vid extra årsmöte behandlas endast fråga som föranlett mötets sammankallande.  
 

STYRELSE		
§ 11  

1) Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt 
ytterligare två till fyra ledamöter. Upp till 2 suppleanter kan därutöver väljas. Styrelsen 
kan därutöver till sig adjungera ytterligare en ledamot  
 

2) Styrelsens ordinarie ledamöter utses av årsmötet för en period av två år. Vid fyllnadsval 
utses dock styrelseledamot endast för återstående mandatperiod. Suppleanter utses för 
ett år. 

 
3) Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 
4) Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande vid sammanträdet.  

 
5) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller också när minst tre av 

styrelsens ledamöter begär detta. I kallelsen anges de ärenden som skall upptas till 
behandling. Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande ledamots 
mening skall tas till protokollet.  

 
6) Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet såvida ej annat 

begäres. Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening, som stöds av 
ordföranden. Vid sluten omröstning sker avgörande vid lika röstetal genom lottning.  

 
7) Styrelsen bestämmer över formerna för styrelsens och arbetsutskottets verksamhet, 

protokollföring, justering m.m.  
§12  

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen samt leder och ordnar verksamheten 
inom ramen för dessa stadgar.  
Det åligger styrelsen särskilt  

• att verkställa av årsmötet fattade beslut,  
• att ansvara för den ekonomiska förvaltningen,  
• att utse och entlediga tjänstemän inom föreningen samt fastställa instruktioner för dessa 

liksom deras anställnings- och löneförmåner,  
• att utse firmatecknare,  
• att kalla till årsmöte samt  
• att till ordinarie årsmöte lämna berättelser, förslag och yttranden enligt § 8:5. 

 
Styrelsens förvaltning granskas av föreningens revisorer. Räkenskaperna överlämnas till 
revisorerna i sådan tid att revisionsberättelsen kan lämnas vid ordinarie årsmöte.  
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§13  

Under tiden mellan styrelsens sammanträden handläggs dess angelägenheter av ett 
arbetsutskott bestående av föreningens ordförande, sekreterare och ytterligare en 
styrelseledamot utsedd av styrelsen.  
 
Arbetsutskottet skall i styrelsens namn handlägga och besluta i aktuella ärenden. Styrelsen 
avgör arbetsutskottets befogenheter. Beslut fattas enligt samma grunder som för styrelsen 
enligt § 11:6.  
 
§14  

Det åligger styrelsen att fungera som medlemmarnas referensorgan beträffande medicinskt 
vetenskapliga och medicinskt etiska företagshälsovårdsfrågor. Styrelsen kan i dessa ärenden till 
sig adjungera en eller flera sakkunniga.  
 

LOKALAVDELNINGAR		
§ 15  

Föreningsmedlemmarna kan också vara medlemmar i lokalavdelningar där det geografiska 
området fastställs av styrelsen.  
Arbetsuppgifterna för dessa lokalavdelningar är bland annat  

• att medverka till efterutbildning inom medlemmarnas intresseområden,  
• att bidra till ökad facklig och kollegial gemenskap,  
• att ta särskilt ansvar för information till och kontakt med nya medlemmar,  
• att företräda SFLF inom regionen. 

 
Lokalavdelningen leds av en styrelse om minst tre personer (däribland ordförande och 
sekreterare).  
 
§16  

Stadgar för lokalavdelningar, fackklubbar och branschföreningar skall vara godkända av SFLF:s 
styrelse.  
 
§17 

En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens årsmöte eller allmänt medlemsmöte 
eller om årsmötesprotokoll inte tillsänts SFLF under två på varandra följande år. För vilande 
lokalavdelning skall medlemsavgiften vara noll kronor. 

Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte beslutar om att återuppta verksamheten. 
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STADGEÄNDRING		
§18  

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. För att kunna upptas till beslut skall ärendet ha 
underställts medlemmarna i enlighet med § 8:5.  
 
För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt, fordras att minst två tredjedelar av vid mötet 
närvarande medlemmar biträtt förslaget.  
 
Beslutad stadgeändring skall för att bli gällande även godkännas av läkarförbundets 
centralstyrelse.  
 
 


