Stadgar för Sjukhusläkarna
Senast ändrade den 14 mars 2019

I. Allmänna bestämmelser
§ 1 Sjukhusläkarna är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av
specialistkompetenta sjukhusläkare i både öppen- och slutenvård samt läkare med jämförbar ställning
verksamma som lärare eller forskare vid universiteten
§ 2 Föreningens uppgift är att främja hälso- och sjukvårdens utveckling, att främja den medicinska
undervisningen och forskningen, att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda samt att
tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen.
§ 3 Såsom delförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen att rätta sig efter beslut av
förbundets fullmäktige och förbundsstyrelse.
§ 4 Föreningens verksamhet utövas genom
1. fullmäktige
2. föreningens styrelse samt
3. lokalavdelningarna
§ 5 Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

II. Medlemskap och medlems allmänna skyldigheter
§ 6 Läkare, som uppfyller i § 1 uppställda krav, ska för att kunna bli medlem av föreningen tillhöra Sveriges
läkarförbund.
§ 7 Ansökan om medlemskap i Sjukhusläkarna görs hos Sveriges läkarförbund.
§ 8 Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter ansökan hos styrelsen erhålla ett
associerat medlemskap i Sjukhusläkarna. Associerad medlem i Sjukhusläkarna äger inte rösträtt men
närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten. Associerad medlem medräknas inte då antal fullmäktige
och ersättare skall beräknas till Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Medlemskap i lokalavdelning är frivilligt
för associerad medlem.
§ 9 Medlem är skyldig att erlägga av fullmäktige årligen fastställd medlemsavgift, som ska vara jämt delbar
med 12 för att möjliggöra månatlig debitering. Medlem som betalar reducerad avgift till Sveriges
läkarförbund betalar reducerad avgift även till Sjukhusläkarna. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen
medge enskild medlem befrielse från årsavgift.
§ 10 Föreningsmedlem är skyldig att följa Sveriges läkarförbunds, Sjukhusläkarnas och dess lokalavdelnings
stadgar. Den som är medlem i Sjukhusläkarna ska låta sig ledas av Läkarförbundets etiska regler.
§ 11 Föreningsmedlem, som utträder ur Sveriges läkarförbund eller utesluts därur, upphör att vara medlem
av föreningen.
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III. Understödsfonder
§ 12 För föreningens understödsfonder skall finnas särskilt av fullmäktige antaget reglemente. Styrelse för
understödsfonderna är föreningens styrelse.

IV. Fullmäktige
§ 13 Föreningens högsta beslutande organ är fullmäktige. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en
gång årligen senast den 31 mars på kallelse av styrelsen. Extramöte kan ske när styrelsen så anser
nödvändigt eller minst tjugo fullmäktigeledamöter skriftligt begär detta.
Kallelse till fullmäktigemöte sker genom tillkännagivande i Sjukhusläkaren minst två månader och genom
personlig kallelse till valda fullmäktige jämte ersättare minst en månad före ordinarie fullmäktigemöte och
minst 14 dagar före extra möte. Kallelse skall innehålla de ärenden som skall behandlas på mötet.
Fullmäktige skall senast två veckor före ordinarie fullmäktigemöte tillställas styrelsens förvaltningsberättelse,
balans- samt resultaträkningar och även revisionsberättelser samt övriga handlingar rörande ärenden som
upptagits på föredragningslistan.
Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta förslag, som skall ingå i föredragningslistan, skall ha
inkommit till styrelsen senast en månad före ordinarie möte.
§ 14 Fullmäktigeledamöter utses av föreningens medlemmar vid lokalavdelningsmöte under tiden 1 oktober
till 31 januari närmast före ordinarie fullmäktigemöte. Varje lokalavdelning utser en fullmäktig och därutöver
en för varje fullt antal medlemmar som motsvarar femton promille av Sjukhusläkarnas totala medlemsantal
den 1 oktober året före ordinarie fullmäktigemöte. Val av fullmäktige avser tiden från och med ett ordinarie
fullmäktigemöte till det närmast följande. Avgår fullmäktig under mandattiden utses ersättare för
återstoden av mandattiden vid närmast följande lokalavdelningsmöte. Förteckning över valda fullmäktige
samt protokoll från mötet skall tillställas Sjukhusläkarnas kansli senast den 1 februari.
§ 15 Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig en röst. Omröstning sker öppet,
såvida inte annat beslutas, men personval ska ske med slutna sedlar om någon det begär.
Som mötets beslut gäller den mening, som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Vid personval skiljer dock lotten.
För att en röstsedel ska vara giltig ska den innehålla namn på lika många personer som valet avser. Den får
endast innehålla namn på personer som föreslagits av valberedningen eller av fullmäktig vid mötet innan
nomineringen förklarades avslutad.
§ 16 Ledamot i föreningens styrelse kan inte samtidigt vara fullmäktig. Föreningsmedlem, som inte är
fullmäktig, äger närvara vid fullmäktigemöte och kan delta i fullmäktige men inte i dess beslut.
§ 17 Vid ordinarie fullmäktigemöte skall följande ärenden förekomma:
-

Val av ordförande för mötet.
Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare.
Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av årsavgift samt inkomst- och utgiftsstat för nästkommande räkenskapsår.
Frågor, som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
Av lokalavdelning eller enskild föreningsmedlem väckta frågor, vilka senast en månad före ordinarie
mötet skriftligen anmälts hos styrelsen enligt § 13.
Val av styrelse, revisorer och valberedning enligt § 20-22.
Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund jämte ersättare för nästkommande verksamhetsår.
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§ 18 Beslut om upptagande av ärende som inte stått på̊ mötets föredragningslista samt avgörande av sådant
ärende fordrar minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktiges röster. Vid extramöte kan till
behandling upptas endast ärende som angetts i kallelsen till mötet.
§ 19 Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på ordinarie
fullmäktigemötet utsedda förtroenderevisorer och en auktoriserad revisor.
§ 20 För beredning av vid fullmäktigemöte förekommande val skall finnas en valberedning. Valberedningen
består av fem ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningen väljs vid ordinarie
fullmäktigemöte för en tid av två år. Varje udda år väljs tre och jämnt år två av valberedningens ledamöter.
Valberedningen skall senast en vecka före mötet delge fullmäktige förslag till val.

V. Styrelsen och val
§ 21 Föreningens styrelse består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, ytterligare
sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses vid ordinarie
fullmäktigemöte för en period av två år. Vid förfall för förste eller andre vice ordförande utser styrelsen inom
sig ersättare.
Varje jämnt år väljs ordförande, andre vice ordförande, tre övriga styrelseledamöter, en suppleant samt en
revisor jämte revisorssuppleant bland Sjukhusläkarnas medlemmar.
Varje udda år väljs förste vice ordförande, tre övriga ledamöter, en suppleant och en revisor jämte
revisorssuppleant bland Sjukhusläkarnas medlemmar.
Varje år väljs en auktoriserad revisor med suppleant eller ett revisionsbolag, samt fyllnadsval till i förtid
ledigblivna förtroendeposter för återstående mandatperiod.
§ 22 Avgår styrelseledamot före mandatperiodens slut skall ersättningsval företas vid nästkommande
ordinarie fullmäktigemöte eller om styrelsen inte är beslutför med kvarstående ledamöter vid extramöte
enligt § 13.
§ 23 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt
beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat bestäms i dessa stadgar. Styrelsen åligger:
-

att verkställa av fullmäktige fattade beslut
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
att utse firmatecknare,
att till ordinarie fullmäktigemöte avge verksamhetsberättelse för tiden från föregående ordinarie
fullmäktigemöte och lämna förvaltningsberättelse samt redovisa resultat- och balansräkning avseende
föregående räkenskapsår,
att i övrigt bereda ärenden som ska behandlas vid fullmäktigemöte och verkställa av fullmäktige fattade
beslut,
att organisera ett kansli,
att fastställa kollektivavtal avseende kanslipersonals allmänna löne- och anställningsvillkor,
om möjligt höra styrelse för lokalavdelning, vars intresse berörs av ärende, som är av större vikt,
att besluta om godkännande av lokalavdelnings stadgar samt ändring av dessa,
att kalla till fullmäktigemöte,
att om ärende har stor principiell eller prejudicerande betydelse hänskjuta avgörandet till
fullmäktigemöte,
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-

att omedelbart efter fullmäktigemöte till läkarförbundet insända uppgift om de valda
förtroendemännens namn samt
att för godkännande delge förbundsstyrelsen ändringar av Sjukhusläkarnas stadgar

§ 24 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två styrelseledamöter det begär.
§ 25 Styrelsen är beslutför, om minst fem av ledamöterna är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker
öppet. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock
sker vid val avgörande genom lottning. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.
§ 26 Styrelsens arbetsutskott (AU) utgörs av föreningens ordförande, förste och andre vice ordförande, som
också utgör styrelsens presidium. Ordförande i arbetsutskottet är föreningens ordförande. AU åligger att
besluta i ärenden, som inte innefattar frågor av stor principiell eller prejudicerande räckvidd och där tidsnöd
förhindrar sammankallande av styrelsen samt att i förekommande fall bereda ärenden som skall handläggas
av styrelsen.

VI. Lokalavdelning
§ 27 a Sammanslutning av medlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angivet geografiskt område,
utgör lokalavdelning i föreningen. Delning av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar skall
godkännas av styrelsen. Lokalavdelnings stadgar skall innehålla:
-

Lokalavdelningen kan inte utan godkännande av Sjukhusläkarna centralt fatta beslut om förhandlingar
eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller på annat sätt principiellt viktig natur.
Lokalavdelnings stadgar och ändring av dessa skall godkännas av Sjukhusläkarnas styrelse.

§ 27 b För upplösning av lokalavdelning krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna
röster. Beslutet skall för att bli gällande godkännas av Sjukhusläkarnas centrala styrelse.
I beslutet om upplösning av lokalavdelning ska beslutas om dels disposition av föreningens tillgångar, dels
hur den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av årsmötets
protokoll i ärendet ska tillställas Sjukhusläkarnas kansli.

VII: Stadgeändring
§ 28 Ändring av dessa stadgar beslutas vid fullmäktige på̊ vars föredragningslista ärendet varit uppfört och
sedan förslag därtill av styrelsen tillställts samtliga lokalavdelningar senast två månader före mötet. Beslutet
ska biträdas av minst två̊ tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. Beslutad stadgeändring skall
för att bli gällande godkännas av läkarförbundets förbundsstyrelse.
________________________________________________________________________________
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