
Förslag stadgeändringar för att bli medlemsförening i SLS.  

SLS ändrade stadgar träder i kraft 1 januari 2021. Era stadgeändringar för att bli medlemsförening bör 

träda i kraft då också om ert årsmöte beslutat enligt vad som gäller i era stadgar och de fastställs av 

SLS samt processen för att bli medlemsförening fullföljts. Processen beskrivs med tidplan i det 

informationsmaterial som skickats ut fr SLS, och finns på SLS webb. Era stadgeändringar ska även 

fastställas av Sveriges läkarförbund. 

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin Sektion i Svenska 

Läkaresällskapet Specialistförening i Sveriges Läkarförbund  

Stadgar  

Datum: 20XX10-11-13  

 

§1 Föreningen  

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin är en sammanslutning av läkare verksamma 

inom området rehabiliteringsmedicin.  

Till medlem kan även antagas annan, för rehabiliteringsmedicin, intresserad läkare eller 

vetenskapsman, liksom person med annan profession, verksam inom rehabiliteringsmedicin 

och på rekommendation av specialist inom rehabiliteringsmedicin.  

Föreningen utgör är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapets sektion för 

rehabiliteringsmedicin och är tillika specialistförening inom Sveriges Läkarförbund.  

 

§2 Föreningens uppgift 

- att befordra utveckling inom rehabiliteringsmedicin, bl.a. genom att anordna möten med 

vetenskapliga förhandlingar och diskussioner, samt verka för efterutbildning inom 

rehabiliteringsmedicin.  

- att befrämja hälso- och sjukvårdens utveckling inom specialiteten.  

- att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.  

- att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda i överensstämmelse med 

Sveriges Läkarförbunds etiska läkarregler.  

- att avge utlåtande i medicinska, fackliga och andra frågor, som av Läkarförbundet 

hänskjutits till föreningen.  

- att som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet ordna vetenskapliga presentationer 

vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överenstämmelse med Svenska 

Läkaresällskapets arbetsordning samt avge utlåtanden och förslag i frågor, som av 

Läkaresällskapet överlämnats för utredning och yttrande. V  

Kommenterad [SA1]: Förslagen till ändringar utgår från 
SLS Normalstadgar för medlemsförening. Vissa 
bestämmelser ska finnas med enligt SLS stadgar (§ 36) som 
bifogas. Normalstadgarna ligger sis i bilagan. 



id handläggning av ärenden, som berör andra medlemsföreningar och sektioner inom 

Läkaresällskapet, samråda med dessa.  

 

§3 Medlemskap  

Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen, som beslutar om inval.  

Medlem är enligt §3 i Svenska Läkaresällskapets stadgar 

föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet och skall tillhöra Sveriges 

Läkarförbund, om denne är därtill behörig.  

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som 

beviljar utträde med utgången av det aktuella kalenderåret. 

Medlem som ej erlagt årsavgift under två år, trots påminnelse, anses ha utträtt ur 

föreningen. Återinträde kan ske först efter det att icke erlagda årsavgifter har betalts.  

Till hedersmedlem kan, på förslag av styrelsen vid årsmötet, kallas person som förtjänstfullt 

befrämjat föreningens syften.  

Styrelsen kan, på förslag därom, kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för 

medicinen närstående verksamhet, att bli korresponderande medlem av föreningen. Kallelse 

enligt ovan fordrar bifall av minst 2/3 av närvarande medlemmar. Hedersmedlem och 

korresponderande medlem äger ej rösträtt.  

 

§4 Medlemsavgift  

Föreningsmedlem erlägger årligen till föreningen, av årsmötet fastställd, medlemsavgift. 

Hedersledamot och korresponderande medlem är befriade från årsavgift. Styrelsen kan efter 

skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift.  

 

§4a Medlemsregister

Föreningens medlemsregister administreras genom Sveriges Läkarförbund och innehåller 

namn, personnummer, ålder, kön, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, 

pensionär, examinerad, och legitimerad, samt uppnådda specialistkompetenser. 

Medlemsregistret innehåller också uppgift om inträdesdatum i föreningen, om medlemmen 

tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet, och aktuella förtroendeuppdrag. 

Personuppgifterna hanteras enligt GDPR och GDPR ansvarig är föreningens styrelse. 

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för 

att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se §16) och för att föreningens medlemsavgift 

till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna 

beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. 

Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna 

Kommenterad [SA2]: Inledningen till sjätte att-satsen 
finns i Normalstadgar. Från ”avge utlåtande… samråda med 
dessa.”  Anges i SLS stadgar § 36 b) 

Kommenterad [SA3]: OBS! Beskriv vad ert 
medlemsregister innehåller! Ni bör beskriva vilka 
personuppgifter ni hanterar (GDPR). Även ändamål och laglig 
grund bör beskrivas, i § 15 
nedan.  
 
 
Andra stycket: 
Medlemsföreningar ska som underlag för avgiften till SLS 
och mandat i SLS fullmäktige rapportera in antal 
läkarmedlemmar med medlemsregister. Därför behöver 
medlemsföreningens register innehålla uppgift om 
medlemmen är läkare.  
 
Avgiften till SLS differentieras om läkarmedlemmen är 
pensionerad eller AT-läkare samt om medlemmen är med i 
två eller flera medlemsföreningar. Hedersmedlemmar ingår 
inte i beräkningsunderlaget. Det är medlemsföreningens 
ansvar att meddela detta till SLS. Även dessa uppgifter bör 
alltså framgå av registret om medlemsföreningen vill ha en 
lägre avgift. 



in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se §36h Svenska 

Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som 

fanns registrerade den 1 september samma år. 

 

 

§5 Styrelsen  

Årsmötet väljer föreningens styrelse bestående av ordförande och minst sex ledamöter, 

varav en läkare under utbildning.  

Styrelsen konstituerar sig internt och utser vice ordförande, sekreterare, skattmästare, 

vetenskapligt ansvarig, utbildningsansvarig och informationsansvarig. Vid förfall för 

sekreterare och skattmästare utser styrelsen inom sig ersättare.  

Majoriteten i styrelsen skall vara läkare verksamma inom rehabiliteringsmedicin.  

Styrelsens ledamöter som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet 

bör vara läkare.  Styrelsens ledamöter skall tillhöra Sveriges Läkarförbund.  

Styrelseledamöter väljes för en mandatperiod om två år med möjlighet till omval för 

ytterligare högst två mandatperioder i rad.  

Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter val snarast tillställas Svenska 

Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. 

 

§6 Styrelsens arbete  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande leder styrelsens 

sammanträden och föreningens möten och skall i samråd med sekreteraren upprätta 

föredragningslistor.  

Ordförande är skyldig att inom två veckor utlysa extra styrelsesammanträde om två 

styrelseledamöter så begär.  

Sekreteraren skall, minst två veckor före varje sammanträde, tillställa styrelsens ledamöter 

kallelse tillsammans med föredragningslista. Likaså skall kallelse och föredragningslista 

skickas ut till föreningens medlemmar minst femton dagar före föreningsmöte. 

Sekreteraren skall föra protokoll, ombesörja förekommande korrespondens, samt förvalta 

föreningens arkiv.  

Vetenskaplig ansvarig handhar den vetenskapliga verksamheten inom föreningen.  

Skattmästaren skall hålla medlemsförteckning, uppta årsavgifterna, föra föreningens 

räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 november till 31 oktober. Skattmästaren är därtill ansvarig 

för att skicka in medlemsregistret med de uppgifter till Svenska Läkaresällskapet enligt §4a. 

Kommenterad [SA4]: Denna bestämmelse återkommer i 
§ 11. Räcker väl att den är med här.  

Kommenterad [SA5]: Då ni ganska detaljerat beskriver 
vad var och en ska göra kan ni även lägga till vem som 
ansvarar föra att skicka in medlemsregister med de uppgifter 
som behövs (bl a antal läkare) till SLS.  
 
Även en GDPR-ansvarig kunde utses.  
 
Om ni inte skriver in så är det styrelsen som är ansvarig. 



Utbildningsansvarig ansvarar för att bevaka det nationella arbetet kring specialistutbildning 

för läkare, uppdatering av checklistor, samt att årligen tillse att 

specialistexamen arrangeras. Informationsansvarig ansvarar för att tillhandahålla 

information till medlemmarna via, för föreningen, aktuella media.  

Styrelsen utser föreningens internationella representanter för en period om två år, med 

möjlighet till förlängning. Styrelsen utser föreningens SPUR-samordnare för en period om två 

år, med möjlighet till förlängning. Styrelsen utser registerhållare för föreningens 

kvalitetsregister för en period om två år, med möjlighet till förlängning.  

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är 

öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan 

avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.  

Beslut i ärenden som berör för Sveriges Läkarförbund gemensamma angelägenheter skall 

snarast tillställas förbundets centralstyrelse. Beslut i ärenden som berör för Svenska 

Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas sällskapets nämnd 

genom utdrag ur protokoll. Vid styrelsemöte, liksom vid föreningens möten skall protokoll 

föras. 

 

§7 Valberedning  

Valberedningens uppdrag är att i samråd med styrelsen, till årsmötet, föreslå medlemmar 

för förtroendeuppdrag för föreningen.  

Förslag på medlemmar till valberedningen presenteras av styrelsen i samband med 

årsmötet.  

Medlem i valberedningen väljs på en mandatperiod om två år med möjlighet till omval vid 

högst två på varandra följande perioder. Valberedningen skall bestå av minst tre 

medlemmar, vilka inom sig har att utse ordförande, vilken skall vara sammankallande. 

 

§8 Revisorer  

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, vilka utses av årsmötet för ett år i 

taget.  

 

§9 Handlingar och skrivelser  

I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden, eller 

vice ordföranden, samt sekreterare. Rutinmässiga ärenden kan undertecknas av 

sekreteraren enbart.  

 

§10 Frågor till Svenska Läkaresällskapet  



Fråga som medlemsförening skall uppföras på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes 

föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen 

och skall av styrelsen tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före Svenska 

Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.  

 

§11 Föreningens möten  

Föreningen skall hålla minst ett möte per år.  

Extra möte kan hållas när ordföranden eller styrelsen finner sådant påkallat.  

Extra föreningsmöte skall även hållas då minst tio föreningsmedlemmar tillställt ordföranden 

skriftlig anhållan därom för att behandla ett angivet ärende.  

Årsmöte hålls i anslutning till 

Rehabiliteringsmedicinska veckan. Vid årsmötet skall förekomma;  

- val av två justeringsmän för mötet 

- redogörelse för styrelsens verksamhet under året  

- revisionsberättelse  

- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  

- val av styrelse enl §5  

- val av två revisorer  

- val av valberedning 

- val av ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling 

och suppleant(er) för denna (dessa), i enlighet med Sällskapets stadgar. Valet gäller för en 

period av två år. Medlemsförenings ledamot/ledamöter och suppleant(er) i 

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige skall vara läkare.  

- val av representanter för föreningen i de permanenta eller tillfälliga nämnder, kommittéer 

etc, där föreningens representation är motiverad.  

- fastställande av årsavgift för föreningens medlemmar  

Uppgift om föreningens förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Svenska 

Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.  

 

§12 Beslut  

Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst.  

Kommenterad [SA7]: Normalstadgar 



Öppen omröstning gäller så vida inte begäran om sluten omröstning framställs. Omröstning 

vid val sker öppet, så vida inte begäran om sluten omröstning framställs. Vid lika röstetal 

avgörs val genom lottning. 

För bordläggning av ärende vid föreningsmöte krävs att minst fem medlemmar framställer 

begäran därom. En fråga kan bordläggas för andra gången endast om majoriteten av de vid 

mötet närvarande medlemmarna så beslutar. Om frågan förekommer en tredje gång skall 

den avgöras.  

Ärenden, som inte upptagits på föredragningslistan kan ej avgöras med mindre än att minst 

2/3 av de närvarande medlemmarna så beslutar. Däremot bör fråga, som omedelbart 

föranletts av upptaget ärende på föredragningslistan, kunna avgöras vid mötet med enkel 

majoritet.  

Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare

 för att kunna deltaga i beslut om frågor som avses i §2 sjätte punkten som 

rör Läkaresällskapet. Föreningsmedlem skall vara ledamot av Sveriges Läkarförbund 

för att kunna deltaga i beslut om frågor som rör Läkarförbundet.  

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i 

medlemsföreningen äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i 

förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut. Envar medlem av Sveriges 

Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna men 

ej i besluten.  

 

§13 Stadgar  

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om 

ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring 

skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen 

till årsmötet. För ändring av stadgar fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande 

medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska 

Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.  

 

§14 Övrigt  

Vid fall, varom i dessa stadgar saknar föreskrifter, skall i tillämpliga delar Svenska 

Läkaresällskapets eller Sveriges Läkarförbunds stadgar gälla. 

 

§15 Personuppgifter i förhållande till medlemmar 
 
Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se §4a första stycket) för att bedriva 
den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att 
administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med 

Kommenterad [SA8]: Normalstadgar 

Kommenterad [SA9]: Normalstadgar 



medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för 
behandlingen är avtal (dessa stadgar). 
 
Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, 
föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål. 
 
§16 Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet 
 
Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för 
föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt 
personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens 
medlemmar.  
 
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:  
 
Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som 
framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.  
 
Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av 
stadgarna (§15).  
 
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen 
lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål; 
 

• beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se §4a andra stycket), 

• beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se §4a andra stycket),  

• när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om 
forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt  

• när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets 
aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten 
medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.  

 
Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska 
Läkaresällskapet fullgjorts.   
 
Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva 
sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den 
gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen 
behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter). 
 


