
SYLF Göteborgs stadgar antagna vid årsmöte 2011-01-11, godkända av SYLF:s 
styrelse 2011-02-01.  
 
Allmänna bestämmelser 

 
§ 1.  SYLF Göteborg är en lokalavdelning av Sveriges yngre läkares förening (SYLF) och 
utgör en sammanslutning av medlemmar i SYLF verksamma inom Göteborg, i enlighet 
med Göteborgs läkarförenings (GLF) upptagningsområde. 
 
Lokalavdelningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde enligt § 2 i SYLF:s 
stadgar upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar, tillvarata 
medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen, främja medlemmarnas 
utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt befordra hälso- och sjukvårdens 
ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde. 

 

§ 2. Lokalavdelning i SYLF åligger 
 
att för godkännande delge SYLF:s styrelse beslut om ändring av eller tillägg till stadgar 
och 
 
att ställa sig till efterrättelse SYLF:s fullmäktiges och styrelsens beslut, 
 
att utse fullmäktige i SYLF och personliga ersättare för dem, enligt vad som stadgas i § 
13 i SYLF:s stadgar 
 
att utse ledamot till SYLF:s representantskap i enligt med vad som stadgas i § 23 i SYLF:s 
stadgar  
 
SYLF Göteborg och dess styrelse skall inte utan godkännande av SYLF:s styrelse inleda 
förhandlingar eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller principiellt 
viktig natur. SYLF Göteborgs styrelse skall även i övrigt hålla SYLF:s styrelse 
underrättad om uppkommande spörsmål av intresse för SYLF. 
 
Medlems skyldighet 

 
§ 3. Medlem är skyldig att följa dessa, SYLF:s och Sveriges läkarförbunds stadgar. 
 
Medlem skall erlägga årsavgift till lokalavdelningen med det belopp som fastställs vid 
årsmötet. 
 
Medlem som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser 
mot lokalavdelningen eller som åsidosätter vad som enligt SYLF:s stadga åligger 
föreningens medlemmar, skall av styrelsen anmälas till SYLF:s styrelse för åtgärd. 
 
Organisation 

 
§ 4. SYLF Göteborgs angelägenheter handhas av årsmötet, allmänt medlemsmöte, 
styrelsen, valberedningen samt revisor. 
 



SYLF Göteborgs räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret och föreningens  
verksamhetsår omfattar perioden mellan två på varandra följande  
årsmöten. 
 
Årsmöte 
§ 5. Årsmöte i SYLF Göteborg avhålles under januari månad.  
 
Styrelsen svarar för att samtliga medlemmar i SYLF Göteborg tillställs en preliminär 
kallelse till årsmötet senast fyra veckor innan mötet och en definitiv kallelse två veckor 
före mötet. Den definitiva kallelsen skall upptaga samtliga ärenden som skall behandlas 
vid årsmötet. Samtliga medlemmar i SYLF Göteborg äga, närvaro-, yttrande-, yrkande- 
samt rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de frågor som berörs i 
§ 13.  
 
§ 6. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning 
2. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 
4. Av enskilda medlemmar väckta frågor, vilka senast tre veckor före årsmötet 

skriftligen anmälts hos styrelsen. 
5. Val av styrelse för nästa verksamhetsår. 
6. Val av firmatecknare  
7. Val av fullmäktige i SYLF och ersättare för dessa. 
8. Eventuella nomineringar avseende uppdrag i läkarförbundets lokalförenings 

styrelse, lokalt SACO/SR-råd eller andra fasta lokala eller regionala organ. 
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant. 
10.  Val av valberedning 
11.  Fastställande av årsavgift 

 
§ 7.  Senast den 10 februari skall verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll 
tillställas SYLF:s styrelse, i enlighet med § 13 i SYLF:s stagdar. 
 
Allmänt medlemsmöte 

 
§ 8. Allmänt medlemsmöte utlyses av styrelsen eller SYLF:s styrelse eller efter skriftlig 
begäran av minst 10 % av SYLF Göteborgs medlemmar. Mötet skall äga rum senast fyra 
veckor efter att en sådan begäran inkommit. Kallelse till allmänt medlemsmöte skall ske 
skriftligt med minst en veckas varsel, om icke synnerliga skäl föranleder annat. 
 
Styrelsen 

 

§ 9. SYLF Göteborgs styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 
jämte ytterligare ledamöter till ett antal som bestäms av årsmötet. Hinder föreligger ej 
att två funktioner inom styrelsen kombineras på samma individ, dock ej ordförande och 
vice ordförandeposten. 
 
Styrelsen väljs för ett verksamhetsår, till styrelsen kan under verksamhetsåret 
adjungeras ytterligare personer om detta främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om 



adjungeringar och den adjungerade äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid 
styrelsens möten. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande, vice ordförande eller SYLF:s 
styrelse 
 
§ 10. Styrelsen beslutar i lokala angelägenheter som icke dessa stadgar förbehåller 
årsmötet eller annan instans. 
 
Det åligger styrelsen särskilt: 
 
att ägna uppmärksamhet åt det som är SYLF Göteborgs uppgift enligt § 1. 
 
att verka för SYLF Göteborgs sammanhållning och utveckling, 
 
att verka för en ändamålsenlig organisation av verksamheten och struktur för 
informationsspridningen till SYLF Göteborgs medlemmar, 
 
att ansvara för SYLF Göteborgs ekonomiska förvaltning, 
 
att i tid före årsmötet överlämna föregående års räkenskaper till revisorerna, 
 
att kalla till årsmöte och vid behov allmänt medlemsmöte, 
 
att till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse, inkluderande en redogörelse för det 
gångna årets aktiviteter, representation i den lokala läkarföreningen, SACO-SR-råd och 
andra fackliga organ samt uppgifter om antalet avhållna styrelsemöten och eventuella 
allmänna medlemsmöten, 
 
att avge eventuella nomineringsförslag avseende uppdrag i den lokala läkarföreningen, 
det lokala SACO-SR-rådet, eller andra organ inom sjukvårdsområdet eller regionen, i den 
mån dessa nomineringsfrågor inte kan underställas allmänt medlemsmöte eller 
årsmöte. 
 
att verka för att samtliga lokala förtroendemän i SYLF via den lokala läkarföreningen 
registreras som fackliga förtroendemän i läkarförbundet. 
 
att i frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt inhämta medlemmarnas 
uppfattning. 
 
Valberedning 

 
§11.  För beredande av de val som skall förekomma vid årsmöte, skall finnas en 
valberedning bestående av minst 2 ledamöter, som utses av årsmötet. 
 
Valet av valberedning bereds av styrelsen. 
 
Revisor 



§ 12. SYLF Göteborgs förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor, 
lokalavdelningen har också en revisorssuppleant. Revisorn skall i tid före årsmötet avge 
revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående 
räkenskapsår. 
 
Stadgeändring 

 
§ 13. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte i vars föredragningslista 
ärendet varit uppfört. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet 
närvarande röstberättigade medlemmar. 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att erhålla bindande kraft godkännas av 
SYLF:s styrelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


