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Sveriges läkarförbund Student 
Stadga godkänd 2019-05-15 av 

Läkarförbundet 
 

Stadga 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Sveriges läkarförbund student, som är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund, har 
till uppgift 

att tillvarata medlemmarnas utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska 
intressen. 

att främja medlemmarnas yrkesmässiga och vetenskapliga intressen. 

 

§ 2 Förbundets verksamhet utövas på sätt som anges i dessa stadgar genom avdelningar, 
fullmäktige samt styrelse. 

 

§3 Förbundets verksamhetsår samt räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

Medlemskap 

§ 4 Medlem i förbundet kan vara 

- student med kursplats eller studieuppehåll vid läkarutbildning i Sverige, 

- svensk medborgare med kursplats eller studieuppehåll vid läkarutbildning i 
utlandet, 

- den som efter studier på läkarutbildningen, utan att ha avlagt läkarexamen, är 
verksam vid medicinsk institution. 
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§ 5 Medlemskap i Sveriges läkarförbund student upphör i och med att vederbörande medlem 
avlagt läkarexamen. Medlem skall skriftligen meddela Sveriges läkarförbund när examen 
avlagts för att medlemskap skall överföras till yrkesförening inom Sveriges läkarförbund. 

Medlem utesluts ur förbundet på de sätt som regleras i Sveriges läkarförbunds stadgar §§ 
16-17 och § 19. 

Medlem som önskar utträde ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till Sveriges 
läkarförbund.  

Medlems allmänna skyldigheter 

§ 6 Medlem är skyldig 

att följa Sveriges läkarförbund students, vederbörande avdelnings- och Sveriges 
läkarförbunds stadgar. 

att ställa sig till efterrättelse av fullmäktige, styrelse och avdelningar fattade beslut. 

Avdelningar 

§ 7 Förbundet är uppbyggt av avdelningar. Dessa är lokalavdelningar och Sveriges 
läkarförbund Student Utland. 

 

§ 8 Lokalavdelning är sammanslutningar av medlemmar som studerar vid samma svenska 
högskola/universitet. Vid byte av studieort överförs medlemmen till den nya ortens 
lokalavdelning. 

Sveriges läkarförbund Student Utland är sammanslutningen av de medlemmar som är 
svenska medborgare med kursplats vid läkarutbildning i utlandet. 

 

§ 9 Avdelningarna organiseras i enlighet med respektive stadgar. 
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§ 10 Det åligger avdelningarna 

att sprida facklig information bland medlemmarna. 

att hålla sig underrättade om medlemmarnas önskemål och åsikter i frågor som rör 
förbundets verksamhetsområde. 

att samråda med styrelsen vid överläggningar och förhandlingar med utomstående 
i frågor av facklig eller eljest principiellt viktig natur. 

att för godkännande delge styrelsens beslut om ändring av sina stadgar. 

 

Lokalavdelningen åligger dessutom 

 

att utse representant i styrelsen för den lokalförening av Sveriges läkarförbund 
inom vars område lokalavdelningen är belägen. 

Fullmäktige 

§ 11 Avdelningarna utser årligen fullmäktige. Uppgift om utsedda fullmäktige skall vara 
förbundets kansli tillhanda senast sex veckor före ordinarie fullmäktigemöte. 

Till fullmäktige kan utses medlem av Sveriges läkarförbund Student, dock ej ledamot av 
förbundsstyrelsen, ledamot av valberedningen eller verksamhetsrevisor för innevarande 
verksamhetsår. 

 

§12 Avdelningarna utser vardera en fullmäktig och därutöver en fullmäktig för varje påbörjat 
antal medlemmar den 1 januari innevarande år motsvarande tre procent av det totala antalet 
medlemmar i Sveriges läkarförbund Student vid samma tidpunkt.  

 

§ 13  

1 mom. Fullmäktige handhar, så som förbundets högst beslutande organ, förbundets 
angelägenheter. 

2 mom. Fullmäktige sammanträder till ordinarie möte en gång årligen. 

3 mom. Kallelse utfärdas av styrelsen och skall vara avdelningarna tillhanda senast tolv 
veckor före mötet. Styrelseförslag om ändrat arvodesreglemente, och 
eventuella andra förslag från styrelsen rörande arvodering, skall vara 
avdelningarna och valberedningen tillhanda samtidigt som kallelsen eller 
tidigare. 
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4 mom. Föredragningslista med tillhörande handlingar skall vara avdelningarna 
tillhanda senast fyra veckor före mötet. 

5 mom. På föredragningslistan skall upptas, förutom ärenden som i övrigt följer dessa 
stadga, styrelsens framställningar till mötet samt av avdelning eller enskild 
medlem väckta förslag, vilka inkommit till styrelsen senast åtta veckor före 
mötet. 

6 mom  Reservationer från styrelsemedlemmar mot styrelsens framställanden, eller mot 
styrelsens svar till förslag, skall framgå inklusive motivering i fullmäktiges 
handlingar. 

 

§ 14 

1 mom. Styrelsen kallar till extra fullmäktigemöte om revisorerna eller minst två 
avdelningar så begär eller om styrelsen eljest finner det erforderligt. 

2 mom. Extra fullmäktigemöte skall hållas senast fyra veckor efter det att framställning 
om sådant möte inkommit till förbundets kansli. 

3 mom. Kallelse till extra fullmäktigemöte skall ske senast två veckor före mötet. 

4 mom. Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling endast upptas ärende som angetts 
i kallelsen till mötet. 

 

§ 15 Vid varje fullmäktigemöte väljs en ordförande, samt om så önskas, en vice ordförande, 
för mötet och två protokolljusterare, tillika rösträknare. Vidare justeras röstlängden och 
prövas huruvida mötet är behörigen utlyst. 

 

§ 16 Ledamot av styrelsen, förbundets revisorer, ledamot av valberedningen, förbundets 
förtroendemän i Sveriges läkarförbund och tjänstemän i förbundet har rätt att deltaga i 
fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad i protokollet. 

Avdelningarna har rätt, att på egen bekostnad, utse observatörer till fullmäktigemötet. 
Observatörerna innehar endast närvaro- och yttranderätt på mötet och ej förslagsrätt. 
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§ 17 

1 mom. Vid ordinarie fullmäktigemöte skall utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar 
följande ärenden förekomma: 

 

• 1.Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

• 2.Styrelsens ekonomiska redovisning för senast avslutat räkenskapsår, revisorernas 
berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

• 3. Valberedningens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

• 4. Fastställande av allmänna riktlinjer för förbundets verksamhet. 

• 5. Fastställande av eventuella arvoden samt bestämmelser om traktamenten och 
reseersättning till förbundets förtroendemän. 

• 6. Fastställande av årsavgift samt budget för kommande räkenskapsår. 

• 7. Fastställande av arbetsordning för valberedningen. 

• 8. Val av förbundets ordförande och vice ordförande samt en styrelseledamot och 
suppleant från varje lokalavdelning för kommande verksamhetsår. 

• 9. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och suppleanter för dem. Vid förfall äger 
förbundsstyrelsen rätt att utse ersättare. 

• 10. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår. 

• 11. Val av auktoriserad revisor jämte suppleant för denne för kommande 
verksamhetsår. 

• 12. Val av valberedning för kommande verksamhetsår. Valberedningen skall bestå av 
en ledamot från varje lokalavdelning, med personlig suppleant tillhörande respektive 
lokalavdelning. Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande samt vice ordförande. 
Ordförande är sammankallande. 

 

2 mom.  Ärenden som inte angivits i föredragningslistan i enlighet med §13 5 mom. får 
inte upptas till behandling och beslut om inte minst 2/3 av det totala antalet vid 
mötet närvarande fullmäktige är ense därom. 
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§ 18 

1 mom.  Valbar till förtroendepost enligt §17, punkt 7 är envar som är medlem i Sveriges 
läkarförbund Student, förutom medlem av Sveriges läkarförbund Student 
Utland, med minst en termins kvarvarande studier på läkarprogrammet vid 
tidpunkten för fullmäktige. 

2 mom.  Valbar till förtroendepost enligt §17, punkt 8 och 9 är envar som är medlem i 
Sveriges läkarförbund Student.   

3 mom.  Valbar till förtroendepost enligt §17, punkt 11 är envar som är medlem i 
Sveriges läkarförbund Student förutom medlem av Sveriges läkarförbund 
Student Utland.  

 

Styrelsen 

§ 19 

1 mom. Styrelsen utgörs av förbundets ordförande, vice ordförande samt sju av 
fullmäktige utsedda styrelseledamöter - en från varje lokalavdelning. Sveriges 
läkarförbund student Utland har rätt att utse en representant att närvara vid 
styrelsens sammanträden och därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

2 mom.  Om förhinder föreligger för en lokalavdelnings ordinarie styrelseledamot och 
suppleant att närvara vid styrelsemöte, eller om dessa poster är vakanta, har 
lokalavdelningen rätt att utse en tillfällig representant för närvaro vid 
styrelsemöte genom adjungering. 

3 mom. Uteblir styrelseledamot, från tre styrelsesammanträden under en mandatperiod 
skall förbundsstyrelsen besluta huruvida ledamotskapet är förverkat. Om så 
beslutas gäller att, suppleant inträder som ledamot av styrelsen. 

4 mom. Styrelseledamot som avlägger läkarexamen under verksamhetsåret har rätt att 
kvarstå i styrelsen till mandatperiodens slut. 
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§ 20 

1 mom. Styrelsen skall sammanträda minst åtta gånger per verksamhetsår. 

2 mom. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 

3 mom. Kallelse jämte föredragningslista skall utsändas senast en vecka före 
sammanträdet. För behandling av brådskande ärenden kan styrelsen 
sammanträda efter kortare kallelsetid om samtliga ledamöter är eniga om detta. 

4 mom. Fråga som ej upptagits på föredragningslista må behandlas om styrelsen så 
beslutar. 

 

§ 21 Det åligger styrelsen 

att verka i enlighet med av fullmäktige godkänt handlingsprogram och i enlighet 
med av fullmäktige givna uppdrag. 

att mellan fullmäktigemöten besluta i frågor som rör verksamheten. 

att inför ordinarie fullmäktigemöte bereda ärenden, som skall behandlas av 
fullmäktige, samt att avge yttranden över väckta motioner. 

att till ordinarie fullmäktigemöte lämna verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret och upprätta resultat- och balansräkningar avseende senast 
avslutat räkenskapsår. 

att till ordinarie fullmäktigemöte lämna förslag till riktlinjer för verksamheten under 
det kommande verksamhetsåret med utgångspunkt i gällande åsiktsprogram 
samt förslag till budget och årsavgift för nästa år. 

att nominera representanter i delegationer och utskott inom Sveriges läkarförbund. 

att utse firmatecknare. 

att vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll vilka justeras vid påföljande 
styrelsemöte. 

 

§ 22 

1 mom. Styrelsens förhandlingar leds av förbundets ordförande. 

2 mom. Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande eller 
ersatta med suppleanter. Beslut fattas med enkel majoritet. 

3 mom. Omröstning i styrelsen skall ske öppet. I personfrågor skall dock omröstning 
företas med slutna sedlar om ledamot så begär. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordförande biträder utom vid sluten omröstning då lotten skiljer. 
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§ 23 

1 mom. 

Det åligger ordförande 

 

att representera förbundet och föra dess talan. 

att leda förbundets och styrelsens verksamhet. 

att förbereda de ärenden som skall komma att behandlas i styrelsen. 

att övervaka stadgans efterlevnad och tillse att av fullmäktige och styrelsen fattade 
beslut blir verkställda. 

att då beslut krävs i viss fråga innan styrelsens nästföljande sammanträde utlysa 
per capsulam-beslut, där samtliga ledamöter skall informeras om denna och få 
minst 24 timmar på sig att avlägga röst innan resultatet sammanställs och 
protokollförs som ett per capsulam-beslut. 

att  besluta i styrelsens ställe, efter samråd med vice ordföranden, då beslut krävs i 
viss fråga innan styrelsen hinner fatta per capsulam-beslut. Beslut skall 
underställas styrelsen för godkännande vid efterkommande sammanträde. 

 

2 mom. Vice ordförande åligger att vid ordförandens förfall fullgöra dennes samtliga 
uppgifter. Vice ordföranden skall i övrigt vara ordföranden behjälplig i dennes 
arbete. 

3 mom. Styrelsens ledamöter är ansvariga för tilldelade ansvarsområden samt för 
övriga av styrelsen tilldelade uppgifter. 

 

Appendix 

§ 24 

1 mom. Appendix är Sveriges läkarförbund Students tidskrift och debattorgan. 
Tidskriften skall ta upp aktuella studentfackliga frågor och andra ämnen som rör 
läkarstudenter. Tidskriften är också forum för förbundets medlemmar, styrelse 
och avdelningar. 

2 mom. För tidningens produktion ansvarar redaktören, som utses av Sveriges 
läkarförbund Students styrelse. 
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3 mom. Redaktören är, i det fall hen ej är styrelseledamot, ständigt adjungerad till 
förbundsstyrelsemöten med yttrande- och yrkanderätt. 

4 mom. Redaktören har att följa Sveriges läkarförbund Students styrelses direktiv vad 
det gäller innehåll och utformning av Appendix samt ansvara för den budget för 
tidskriften som fullmäktige fastställer. 

5 mom. Ansvarig utgivare utses av Sveriges läkarförbund Students styrelse. 

 

Hemsida 

§ 25 

1 mom. Sveriges läkarförbund students hemsida är en del av Sveriges läkarförbunds. 
Hemsidan skall presentera dagsaktuella studentfackliga frågor, debatter och 
andra ämnen som rör medlemmar. Hemsidan skall verka som 
informationskanal och forum för medlemmar, styrelse, avdelningar och för 
allmänheten. 

2 mom. Ansvariga för redigering av hemsida är I första hand förbundsstyrelsens 
ordförande och studenthandläggare samt delar av Läkarförbundets 
kanslipersonal. Övriga ansvariga kan utses av förbundsstyrelsen. 

 

Valberedning 

§ 26 

1 mom. Det åligger valberedningen att inför fullmäktigemöte avge förslag på personer 
som skall väljas enligt §17 punkt 7, 8, 9 och 10. 

2 mom.  Valberedningens arbete regleras enligt en av fullmäktigemötet fastställd 
arbetsordning 

3 mom.  Valberedningens förslag skall vara förbundsstyrelsen skriftligen tillhanda senast 
sex veckor före fullmäktigemötet. Förslaget skall vara fullmäktige tillhanda i 
enlighet med §13. 

4 mom.  Valberedningen skall verka intill dess att ny valberedning utsetts. 
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Revision 

§ 27 

1 mom. Det åligger förtroendevalda revisorer samt auktoriserad revisor att (enligt §17, 
punkt 9 och 10) granska förbundsstyrelsens förvaltning och räkenskaper. 

2 mom. Förtroendevalda revisorer (enligt §17, punkt 9) är tillika verksamhetsrevisorer 
för Sveriges läkarförbund student med uppdrag att granska förbundets 
verksamhet enligt av ordinarie fullmäktigemöte fastställda riktlinjer för 
verksamhetsrevision. 

3 mom. Revisionsberättelse avseende senast avslutat räkenskapsår lämnas till 
ordinarie fullmäktigemöte och skall upprättas senast sex veckor före mötet. 

4 mom. Förtroendevalda revisorer har även till uppgift att granska och följa 
valberedningens arbete utifrån den av fullmäktige fastställda arbetsordningen 
för valberedningen. 

 

Stadgeändring 

§ 28 

1 mom. Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av fullmäktige på vars 
föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslutet skall biträdas av minst två 
tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. 

2 mom. Stadgeändring träder i kraft när den godkänts av Sveriges läkarförbund. 
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