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SLF Student Stockholms stadgar 
  
 Senast reviderade: 25:e januari 2016 
 Godkända av SLF Students förbundsstyrelse 14:e juni 2016 
 
 
 
Allmänna bestämmelser 
 

§1. 
SLF Student Stockholm är en lokalavdelning av Sveriges Läkarförbund Student (SLF Student) inom 
Sveriges Läkarförbund och utgör en sammanslutning av medicine studerande vid Karolinska Institutet 
samt yrkesverksamma f.d. medicine studerande enl. §4. Lokalavdelningen har till uppgift: 
 
att tillvarata medlemmarnas studiesociala och yrkesmässiga intressen. 
 
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen. 
 

§2. 
Lokalavdelningens verksamhet bedrivs på ett sätt som regleras i dessa stadgar samt i enlighet med 
SLF Students och Sveriges Läkarförbunds stadgar. 
 

§3. 
Räkenskapsår liksom verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
 
 
Medlemskap 
 

§4. 
Antagas till medlem i lokalföreningen kan medicine studerande vid Karolinska Institutet samt f.d. 
medicine studerande utan läkarexamen yrkesverksamma inom medicinsk utbildning och forskning 
eller som t.f. underläkare bosatta i Stockholms län. 
 

§5. 
Vid byte av studie- eller bostadsort överföres medlemskapet till den nya studie- eller bostadsortens 
lokalavdelning. 
 

§6. 
Medlemskap i lokalavdelningen och i SLF Student upphör i och med att vederbörande medlem 
avlägger läkarexamen. Medlemskap kan dessutom upphöra på annat sätt, vilket regleras av SLF 
Students och Sveriges Läkarförbunds stadgar. 
 
 
 
Medlems åligganden 
 

§7. 
Medlem är skyldig: 
 
att följa dessa, SLF Students och Sveriges Läkarförbunds stadgar. 
 
att tillika följa årsmötets, SLF Students och Sveriges Läkarförbunds tolkning av ovannämnda 
stadgar. 
 
 
 
Lokalavdelningens åligganden 
 

§8. 
Lokalavdelningen är skyldig: 
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att sprida facklig information bland medlemmarna. 
 
att hålla sig underrättad om medlemmarnas önskemål och åsikter i frågor som berör 
lokalavdelningens och SLF Students verksamhet. 
 
att samråda med förbundsstyrelsen vid överläggningar och förhandlingar med utomstående i frågor 
av facklig eller eljest principiellt viktig natur. 
 
att för godkännande delgiva förbundsstyrelsen beslut om ändring av dessa stadgar. 
 
 
 
Årsmöte 
 

§9. 
1 mom.  Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. 
 
2 mom.  Ordinarie årsmöte skall avhållas en gång årligen i januari månad. 
 
3 mom.  Kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas av styrelsen senast 1 månad före mötet, åtminstone  
  genom mailutskick till medlemmarna samt annonsering på hemsidan och i Läkartidningen. 
 
4 mom.  Föredragningslista till årsmötet med tillhörande handlingar skall senast en vecka före  
  årsmötet kunna rekvireras hos föreningens sekreterare. 
 
5 mom.  Motion till årsmötet kan ställas av enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast  
  två veckor före årsmötet. 
 
6 mom.  Vid årsmötet får endast tas upp till behandling och beslut som tidigare angivits i  
  föredragslistan. Annat ärende får tas upp endast om årsmötet med 2/3 majoritet så beslutar. 
 

§10. 
1 mom.  Extra årsmöte skall avhållas om styrelsen så anser nödvändigt eller om minst 50  
  medlemmar skriftligen inkommit med begäran om att så skall ske. 
 
2 mom.  Extra årsmöte skall avhållas senast fyra veckor efter att begäran enl. mom.1 inkommit. 
 
3 mom.  Kallelse till extra årsmöte skall ske genom mailutskick till medlemmarna samt genom 

annonsering på hemsidan senast två veckor före mötet. Dessutom bör annonsering i 
Läkartidningen ske utan oskäligt dröjsmål. 

 
4 mom.  Vid extra årsmöte kan endast upptagas ärenden som angivits i kallelsen till mötet. 
 

§11. 
Vid årsmötet skall utses en ordförande, en sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare för 
mötet. Ordförande har att påfordra beslut huruvida mötet varit behörigen utlyst. 
 

§12. 
1 mom.  Rösträtt innehas av medlem i lokalavdelningen 
 
2 mom.  Omröstning vid årsmötet skall ske öppet, utom vid personval då sluten omröstning skall ske 

eller om begäran inkommit enl. §12 mom 3. Vid lika röstetal skiljer lotten. 
 
3 mom. Medlem har rätt att begära sluten omröstning. 
 

§13. 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptas till behandling: 
 
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden fr.o.m. föregående t.o.m. förevarande ordinarie 

årsmöte samt styrelsens ekonomiska redovisning för föregående räkenskapsår.  
b. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.  
c. Fastställandet av lokalavdelningens budget för innevarande räkenskapsår.  
d. Fastställandet av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.  
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e. Behandling av styrelsens ev. propositioner samt ev. inkomna motioner.  
f. Val av ny styrelse bestående av ordförande, vice ordförande samt tre till sex övriga ledamöter. 

Bland de valda ledamöterna bör årsmötet välja kassör och sekreterare. Om årsmötet misslyckas 
att välja kassör eller sekreterare överlåtes uppgiften till styrelsen. Till varje ordinarie 
styrelseledamot utom ordförande och vice ordförande kan väljas högst en suppleant. 

g. Val av revisor och revisorssuppleant.  
h. Val av valberedning bestående av två personer, varav en utses av årsmötet till ordförande.  
i. Ställningstagande till beslut att ge kommande års styrelse mandat att med 2/3 majoritet tillsätta 

vakant ledamotspost i det fall ordinarie styrelseledamot entledigats och inga suppleanter är 
utsedda.  

 
 

§14. 
Valbar till förtroendepost enligt §13 f-g är medlem i lokalavdelningen. Valbar till valberedare enligt §13 
h är medlem i SLF Student eller Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). 
 
 
 
Styrelsen 
 

§15. 
1 mom.  Lokalavdelningens styrelse består av vid årsmötet utsedda ledamöter enl. §13f,. samt av  
  eventuella ledamöter utsedda enl. §15, 5 mom 
 
2 mom.  Mandattiden för samtliga styrelseledamöter är tiden från ett till det därpå följande årsmötet. 
 
3 mom.  Styrelseledamot som avlägger läkarexamen äger rätt att kvarstå i styrelsen mandattiden ut. 
 
4 mom.  Uteblir styrelseledamot utan att anmäla förfall, från tre styrelsesammanträden under en  
  mandatperiod är ledamotskapet förverkat och suppleant inträder som ledamot av styrelsen. 
 
5 mom.  I händelse av att suppleant saknas för ledamot vars ledamotskap är förverkat enl. 4 mom  
  äger styrelsen rätt att med 2/3 majoritet utse ny ordinarie styrelseledamot om årsmötet så  
  beslutat enl. §13i. 
 
6 mom.  Styrelsen är lokalavdelningens verkställande organ. Den handlägger och beslutar i löpande  

ärenden mellan årsmötena. Styrelsen ansvarar för årets genomförda verksamhet inför 
årsmötet. 
 

7 mom.  Styrelsen äger rätt att till sig låta adjungera ledamöter med yttranderätt. 
 

§16. 
1 mom.  Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger per verksamhetsår. Styrelsen sammanträder 

på kallelse av ordföranden. 
 
2 mom.  Kallelsen jämte preliminär föredragslista skall utsändas minst 7 dagar före mötet om ej 

extraordinära omständigheter föreligger. 
 
3 mom.  Fråga som ej upptagits på den preliminära föredragslistan får upptas till behandling om 

styrelsen så beslutar. 
 
4 mom.  Ordförande må, i brådskande ärenden, genom enskild kontakt, med stöd av en majoritet av 

styrelsens medlemmar, fatta ett per capsulam beslut, vilket skall fastställas på följande 
styrelsemöte. 

 
5 mom.  Styrelsen väljer om justerade protokoll från styrelsemöten ska publiceras på webbplatsen 

eller inte. 
 

§17. 
Styrelsen är skyldig: 
 
att leda lokalavdelningens verksamhet. 
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att verkställa av årsmötet fattade beslut. 
 
att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet samt att avge yttrande i dessa ärenden. 
 
att inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 
att vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll. 
 
att utse lokalavdelningens representanter i externa organ samt till SLF Students fullmäktige. 
 
att utse firmatecknare med attesträtt. 
 

§18. 
1 mom.  Ordförande är skyldig: 
 
  att leda och samordna styrelsens arbete. 
 
  att kalla till styrelsesammanträde enl. §16, 1.-2. mom. 
 
  att sköta styrelsens externa kontakter. 
 
  att vid behov handlägga brådskande ärenden enl. §16, 4. mom. 
 
2 mom.  Vice ordförande är skyldig: 
 
  att vid ordförandes förfall i allt överta dennes arbetsuppgifter. 
 
3 mom.  Sekreteraren är skyldig: 
 
  att vid styrelsen sammanträden föra beslutsprotokoll. 
 
  att vid begäran från medlem snarast tillhandahålla denne justerade mötesprotokoll. 
 
  att bistå ordföranden vid kallelse till styrelsemöte. 
 

 att sköta styrelsens externa korrespondens. 
 
  att i övrigt bistå ordföranden i dennes administrativa göromål. 
 
4 mom.  Kassören är skyldig: 
 
  att med erfordlig noggrannhet sköta lokalavdelningens tillgångar samt föra oklanderlig 

räkenskap över dessa. 
 
  att inför årsmötet upprätta balansräkning samt resultaträkning för det gångna 

räkenskapsåret samt att minst två veckor före mötet tillställa föreningens revisorer 
dessa tillsammans med aktuell bokföring. 

 
  att inför årsmötet upprätta förslag till budget för innevarande räkenskapsår. 
 
  att på begäran inför styrelsen redovisa föreningens aktuella ekonomiska läge. 
 

§19. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas öppet 
och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Beslut i 
personfrågor fattas genom sluten omröstning och vid lika röstetal avgör lotten. 
 
 
 
Valberedning 
 

§20. 
1 mom.  Valberedningen utses vid årsmötet enl. §13 h. 
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2 mom.  Valberedningen sammanträder på initiativ av ordföranden. Valberedningen är ej skyldig att  
  föra beslutsprotokoll. 
 
3 mom.  Valberedningen är skyldig att till årsmötet angiva ett med omsorg förankrat förslag till av  
  personer enl. §13 f-g. Förslaget skall anslås på hemsidan senast en vecka före mötet. 
 
4 mom.  Om förslag enl. 3. mom. ej går att lämna eller om valberedningen inom sig är oense står det  
  valberedningen fritt att avstå från att lämna något förslag. I detta fall gäller nominering enl. 5.  
  mom. eller, om årsmötet så beslutar, fri nominering. 
 
5 mom.  Enskild medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med motnominering till  
  valberedningens förslag senast 24 timmar före årsmötets början 
 
6 mom.  Om nominering till val av post saknas eller om årsmötet med 2/3 majoritet så beslutar får fri  
  nominering ske. 
 
 
 
Revision 
 

§21. 
1 mom.  Föreningens revisorer utses vid årsmötet enl. §13 g. 
 
2 mom.  Revisorerna åligger att efter räkenskapsårets slut granska den avgående styrelsens  
  verksamhet och räkenskaper. 
 
3 mom.  Revisorer och revisorssuppleanter äger närvaro- och yttranderätt vid samtliga styrelsemöten.  
  Kallelse till styrelsemöte skall även tillställa revisorer samt revisorssuppleanter. 
 
4 mom.  Revisorerna är skyldiga att till ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse samt förslag till  
  beslut om avgående styrelses ansvarsfrihet. Dessa handlingar skall tillställas styrelsen  
  senast en vecka före mötet. 
 
 
 
Stadgeändring 
 

§22. 
1 mom.  Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte på vars föredragslista ärendet varit 
  uppfört. Beslut skall fattas med minst 2/3 majoritet. 
 
2 mom.  Ändring av dessa stadgar träder i kraft då den godkänts av SLF Students förbundsstyrelse. 


