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STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING 
 
 
Svensk Plastikkirurgisk Förening instiftades under namnet ”Svensk Plastikkirurgisk 
Klubb” den 24 maj 1947. Namnet ändrades till det nuvarande vid årsmötet den 2 
december 1949. 
Föreningen är specialitetsförening inom Svenska Läkarförbundet och tillika Svenska 
Läkaresällskapets sektion för plastikkirurgi. 
 

§ 1 
 
Föreningens uppgift är att verka för den plastikkirurgiska specialitetens utveckling 
genom föredrag, demonstrationer och diskussioner i vetenskapliga, organisatoriska och 
fackliga frågor samt att tillvarata specialitetens och medlemmarnas intressen. Inom 
föreningen finns en sektion för estetisk plastikkirurgi benämnd Svensk Förening för 
Estetisk Plastikkirurgi. 
 
Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för plastikkirurgi anordnar föreningen 
sammankomster i överensstämmelse med för Sällskapet gällande arbetsordning samt 
avger utlåtande och förslag i frågor som av Sällskapet överlämnas för utredning och 
yttrande. Vid handläggande av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion(er) i 
Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske. 
 
Såsom Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom området ”Plastikkirurgi” 
avger föreningen utlåtande i medicinska och fackliga frågor samt i övriga ärenden, som 
överlämnas av Sveriges Läkarförbund. Det åligger föreningen att i denna egenskap 
ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och Centralstyrelsens beslut i 
fackliga frågor. 
 
Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga 
i beslut i frågor som avser denna paragrafs andra stycke samt av Sveriges Läkarförbund 
för att kunna deltaga i beslut om frågor som avses i tredje stycket. 
 
Ledamot av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund, vilken ej är 
föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i 
förhandlingarna men ej i föreningens beslut. 
 

§ 2 
 
Föreningen består av ordinarie ledamöter, hedersledamöter och utlandsledamöter. 
 
Till ordinarie ledamot kan inväljas läkare med svensk legitimation som är 
specialistkompetent i plastikkirurgi eller antagen till formell specialistutbildning i 
plastikkirurgi i Sverige.  
 
Till hedersledamot kan inväljas person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat 
plastikkirurgins utveckling och intressen. Motiverat förslag till dylik kallelse skall i 
skrivelse undertecknad av minst två föreningsledamöter inges till styrelsen senast två 
veckor före nästkommande föreningsmöte. 



 
Till utlandsledamot kan inväljas utanför Sverige boende, svensk eller utländsk, 
specialist i plastikkirurg som har sådana anknytningar till svensk plastikkirurgi att inval 
i föreningen kan vara praktiskt och gagneligt. 
 
 

§ 3 
 
Ansökan om ledamotskap skall ske skriftligen till styrelsen senast två veckor före 
nästkommande föreningsmöte. Till ansökan skall vara fogad kortfattad 
meritförteckning, kopia på läkarlegitimation och specialistbevis, alternativt intyg från 
verksamhetschef på universitetsklinik där man genomför sin specialistutbildning i 
plastikkirurgi, och en rekommendation av minst två ordinarie ledamöter. Styrelsen har 
att föredra ärendet vid mötet. För inval fordras 2/3 majoritet. Ledamot kan ansöka om 
medlemskap i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi med rekommendation från 
två av dess medlemmar. 
 

§ 4 
 
Önskar ledamot utträde ur föreningen anmäls detta skriftligen till styrelsen. Ledamot, 
som ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. 
Återinträde kan medges först sedan icke erlagda avgifter betalats. 
 
Meddelande om medlems inträde och utträde skall lämnas till Sveriges Läkarförbund 
och Svenska Läkaresällskapet. 
 
Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av styrelsen varvid bestämmelserna i 
Sveriges Läkarförbunds stadgar, § 17, och i Svenska Läkaresällskapets stadgar, § 6, 
skall iakttas. Blir medlem utesluten ur endera av dessa sammanslutningar är 
medlemmen även utesluten ur föreningen. 
 
Ledamot kan även uteslutas ur föreningen om ledamoten allvarligt skadat föreningens 
eller specialitetens anseende. Beslut om uteslutning fattas av föreningens medlemmar på 
förslag av styrelsen vid ordinarie eller extra sammanträden. För beslut fordras 2/3 
majoritet. Styrelsen har mandat att intermistiskt utesluta medlem i väntan på ordinarie 
eller extra sammanträden. 
 

§ 5 
 
Styrelsen må efter ansökan befria ledamot från årsavgift. Ordinarie ledamot som fyllt 65 
år samt hedersledamot är befriade från årsavgift. Utlandsmedlem betalar 20 procent av 
ordinarie årsavgift. 
 

 
§ 6 

 
Rösträtt tillkommer ordinarie ledamot och hedersledamot. Rösträtt må ej utövas genom 
ombud och gäller med de begränsningar som föreskrives i § 1. 
 

§ 7 



 
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter: 
ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, kassör, it-
ansvarig samt ytterligare en ledamot. Minst en styrelseledamot skall utses bland de 
yngre medlemmarna i föreningen. Den yngre ledamoten skall ej inneha tjänst som 
överläkare eller biträdande överläkare. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en 
period av 1 år. Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte (förutom val 
till valberedningen) upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar, av vilka 
årsmötet utser en att vara sammankallande. En ledamot av valberedningen bör nyväljas 
varje år. Valberedningens förslag skall utsändas till medlemmarna tillsammans med 
kallelsen till årsmötet. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre av dess ledamöter är 
närvarande. Omröstning sker öppet och ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 
Styrelsen bör till sig adjungera ordföranden för Svensk Förening för Estetisk 
Plastikkirurgi eller ersättare och svensk medlem från styrelsen av Nordiska föreningen i 
plastikkirurgi (SCAPLAS) skall adjungeras till SPKFs styrelse. 
 
 

§ 8 
 
Vid årsmöte skall utses två revisorer samt en revisorssuppleant för att granska 
föreningens räkenskaper. 
 

§ 9 
 
Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden samt att tillsammans med 
sekreterare uppgöra föredragningslistor till föreningens möten, samt till årsmötet avge 
styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Sekreterare åligger att ombesörja kallelser till föreningens möten, att föra protokoll och 
ledamotsförteckning, att ombesörja skriftväxling samt att handha arkiverade handlingar. 
Fördelning av arbetet mellan sekreterarna beslutas av styrelsen, dock är vetenskaplige/a 
sekreteraren ansvarig för planering av vetenskapligt program vid föreningens möten. 
 
Skattmästare åligger att uppta och redovisa årsavgifterna, ombesörja beslutade 
utbetalningar samt att föra föreningens räkenskaper. Räkenskapsåret omfattar tiden 
mellan två årsmöten. Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas till revisorerna att 
dessa till årsmötet kunna avge skriftlig berättelse. 
 
Styrelsens ledamöter skall tillhöra såväl Sveriges Läkarförbund som Svenska 
Läkaresällskapet. Beslut i ärende som berör för Sveriges Läkarförbund gemensamma 
angelägenheter skall snarast tillställas Förbundets centralstyrelse. Beslut i ärende som 
berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas 
Sällskapets nämnd. 
 

§ 10 
 
I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordförande 
och kontrasigneras av annan styrelseledamot. 
 

 



 
 
 

§ 11 
 
Ordinarie årsmöte hålls företrädesvis under årets andra hälft. Kallelse jämte preliminär 
föredragningslista skall vara ledamöterna tillhanda senast en månad före årsmötet. 
Slutgiltig föredragningslista skall utsändas senast en vecka före mötet. 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 

a) Protokoll från föregående sammanträde. 
 

b) Styrelsens verksamhetsberättelse. 
  

c) Styrelsens ekonomiska redovisning och revisorernas berättelse jämte frågan om 
ansvarsfrihet. 

 
 d) Val av styrelse och två revisorer, samt revisorssuppleant. 
 
 e) Årsavgift för det kommande året. 
 

f) Övriga ärenden. Enskilda ledamöters framställning skall ha varit sekreteraren 
tillhanda senast två veckor före årsmötet för att beslut skall kunna fattas i 
ärendena.  

 
g) Val för en tid av två år av representant och suppleant i Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. Fullmäktigerepresentant (suppleant) 
skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som föreningen 
skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes arbetsordning bör 
behandlas på ordinarie fullmäktigemöte. Uppgift om föreningens förtroendevalda 
skall snarast efter förrättat val tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges 
Läkarförbund. 

 
§ 12 

 
Omröstning sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgörs val till styrelse 
genom lottning. Vid lika röstetal i andra frågor gäller den mening som biträds av 
ordförande vid mötet. 

 
§ 13 

 
Föreningen kan kallas till extra sammanträde när styrelsen så anser lämpligt eller om 
minst tio ordinarie ledamöter skriftligen begär sådant för att behandla visst ärende. 
Kallelse till extra sammanträden sker som till ordinarie årsmöte. 
 

§ 14 
 
Årsmöte eller annat föreningsmöte är beslutsmässigt om minst 1/10 av föreningens 
ordinarie och associerade ledamöter är närvarande. 



 
 
 

§ 15 
 
Skriftligt förslag till ändring av föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda minst 
1 månad före ordinarie årsmöte, varvid styrelsen har att vid detta möte föredra ärendet. 
Förslag till stadgeändring må anses antaget endast om beslut härom fattas vid två på 
varandra följande årsmöten, varje gång med bifall av 2/3 av de närvarande ledamöterna. 
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet eller Centralstyrelsen i 
Sveriges Läkarförbund fastställt densamma. 
 
  
 
 
 
 

 


