Stadgar för Västra Götalands läkarförening
Dessa stadgar har antagits vid föreningens fullmäktige 2022-03-24 och godkänts av Sveriges
läkarförbunds förbundsstyrelse 2022-04-19.
Allmänna bestämmelser
§ 1 Västra Götalands läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar
de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område samt de läkare
som utan stadigvarande verksamhet inom detta område anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens geografiska verksamhetsområde motsvarar Västra Götalandsregionen (Västra
Götalands läns landsting).
§ 2 Föreningens uppgift är att inom sitt verksamhetsområde upprätthålla en god och värdig
anda bland sina medlemmar, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska
intressen, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt att
inom föreningens geografiska verksamhetsområde befordra hälso- och sjukvårdens
ändamålsenliga utveckling.
§ 3 Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund ankommer det på föreningen
att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och utöva sådan
förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller
delegation från förbundet.
att utöver detta inte utan förbundsstyrelsens medgivande företräda förbundet eller vidta
åtgärder som ankommer på förbundet i dess egenskap som avtalsslutande part.
att utse fullmäktige i Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dessa.
att följa Sveriges läkarförbunds fullmäktiges och förbundsstyrelses beslut.
§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av föreningens fullmäktige, föreningens styrelse och
dess presidium, sektioner, valberedning, revisorer och i förekommande fall fackklubbar.
§ 5 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.
Medlemskap
§ 6 Om medlemskap enligt § 1 beslutar Sveriges läkarförbund.
Föreningens organisation
§ 7 Inom föreningen ska finnas sektioner vilka som princip ska motsvara förvaltningarna
inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, varje medlem ska tillhöra en sektion.
Inom föreningen kan även finnas fackklubbar.
Fullmäktige
§ 8 Fullmäktige är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie fullmäktigemöte hålls
årligen senast 31 mars.
Varje sektion ska utse en fullmäktig samt för varje påbörjat antal medlemmar motsvarande 40
promille av det per den 1 januari totala anslutna medlemmar av föreningen ytterligare en
fullmäktig.

I underlaget för beräkningen inkluderas inte varaktigt icke yrkesverksam medlem eller
associerad medlem.
Extra fullmäktigemöte hålls på kallelse av styrelsen eller då minst en tredjedel av fullmäktige
eller föreningens revisorer begär det.
§ 9 Styrelsen ska kalla fullmäktige senast 4 veckor innan fullmäktigemötet. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet. Sektion, enskild fullmäktig,
specialitetsförening, intresseförening, yrkesförenings lokalavdelning eller enskild medlem
som önskar uppta ärende till behandling vid fullmäktigemötet ska skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast tre veckor innan fullmäktigemötet. En slutlig kallelse med samtliga
handlingar samt information om vilka ärenden som ska behandlas ska tillsändas fullmäktige
senast 14 dagar innan mötet.
§ 10 Varje fullmäktig äger en röst. Omröstning sker i första hand genom acklamation. Val
förrättas med sluten omröstning om fler kandidater än poster föreligger. Vid lika röstetal
gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För att kunna
avlägga skiljeröst måste mötesordförande vara medlem i föreningen.
Föreningens styrelse kan inte vara fullmäktige i föreningen, styrelsen har dock närvaro-,
yttrande- och yrkanderätt vid föreningens fullmäktige.
Föreningens valberedning och revisorer har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid
föreningens fullmäktige.
Medlem i föreningen, som inte är fullmäktig, har närvaro- dock ej yttrande-, yrkande- eller
rösträtt vid föreningens fullmäktige.
§ 11 Följande ankommer, utöver det som följer av dessa stadgar, på fullmäktige vid ordinarie
fullmäktigemöte:
att fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för föregående
verksamhetsår.
att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
att behandla inkomna motioner, propositioner och interpellationer.
att besluta om årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
att fastställa budget för innevarande verksamhetsår samt preliminär budget för nästkommande
verksamhetsår.
att fastställa verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
§ 12 Följande val förrättas av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte.
•
•
•
•

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet samt två justeringspersoner tillika
rösträknare
Ojämna år, val av ordförande, andre vice ordförande samt ytterligare fyra
styrelseledamöter för en mandatperiod om två år.
Jämna år, val av förste vice ordförande, kassör samt ytterligare tre styrelseledamöter
för en mandatperiod om två år.
Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa.

•
•
•

Varje år, val av en förtroendemannarevisor samt en suppleant för denna för en
mandatperiod av två år.
Varje år en auktoriserad revisor för en mandatperiod av ett år.
Val av valberedning bestående av fem ledamöter och två suppleanter.

För att styrelseledamot i läkarföreningen efter tre eller flera på varandra följande
mandatperioder ska vara valbar till samma post för därpå följande mandatperiod fordras att
fullmäktige fastställer att ledamoten är valbar. Beslut om valbarhet ska biträdas av minst två
tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktigedelegater.
Styrelsen

§ 13 Styrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande, kassör, samt ytterligare
sju ledamöter. Sveriges läkarförbund student har möjlighet att delta med en adjungerad
representant vid styrelsens möten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är
beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 14 Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningens fullmäktigemöten.
Det åligger därmed styrelsen, utöver vad som i övrigt framgår av dessa stadgar
att bereda de ärenden som ska behandlas vid fullmäktigemötet samt verkställa av
fullmäktigemötet fattat beslut.
att å föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av fullmäktige.
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning.
att i förekommande fall organisera föreningens kansli samt fastställa kollektivavtal avseende
allmänna löne- och anställningsvillkor för föreningens anställda.
att utse representanter till lokalföreningarnas representantskap samt deltagare vid övriga inom
Sveriges läkarförbund förekommande nationella eller regionala möten.
att årligen fastställa delegation av förhandlingsmandat till föreningens sektioner och i
förekommande fall fackklubbar.
att utse firmatecknare samt årligen fastställa attest- och delegationsordning.
att årligen fastställa styrelsens arbetsordning.
att besluta om inrättande eller upplösande av fackklubbar.
Föreningens presidium består av ordförande, förste och andre vice ordförande. Presidiet har
till uppgift att planera styrelsens arbete, företräda föreningen externt och internt och behandla
sådana ärenden som styrelsen bemyndigat presidiet att avgöra. Ordföranden företräder
föreningen och leder styrelsens och presidiets arbete.
Sektioner

§ 15 Sektionen ska inom sitt område företräda medlemmarna i fackliga frågor och utöva
sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer sektionen genom delegation från
föreningen.
Det åligger sektion att följa föreningens fullmäktiges och styrelses beslut.

Sektionen får utöver vad som sägs ovan inte utan styrelsens medgivande företräda föreningen
eller vidta åtgärder som föreningen, i egenskap av avtalsslutande part, har möjlighet att vidta.
Ärenden som har principiell betydelse ska sektionen överlämna till föreningens styrelse för
samråd eller beslut.
§ 16 Sektionens årsmöte ska hållas senast 14 februari.
Styrelsen ska kalla samtliga medlemmarna till årsmöte senast 4 veckor innan årsmötet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet. Medlem som
önskar ta upp ärende till behandling vid årsmötet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen
senast tre veckor innan årsmötet. En slutlig kallelse med samtliga handlingar samt
information om vilka ärenden som ska behandlas ska tillsändas medlemmarna senast 14 dagar
innan mötet.
Varje medlem äger en röst. Omröstning sker i första hand genom acklamation. Val förrättas
med sluten omröstning om fler kandidater än poster föreligger. Vid lika röstetal gäller den
mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För att kunna avlägga
skiljeröst måste mötesordförande vara medlem i sektionen.
§ 17 Följande ankommer, utöver det som i övrigt följer av dessa stadgar, på sektionens
årsmöte
att fastställa verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
att behandla inkomna motioner, propositioner och interpellationer.
att fastställa den egna sektionsstyrelsens storlek för innevarande år och preliminärt för
nästkommande verksamhetsår.
att förrätta följande val:
•
•
•
•
•

Val av mötesordförande och sekreterare för mötet samt två justeringspersoner tillika
rösträknare.
Jämna år; val av ordförande samt hälften av det beslutade totala antalet ledamöter för
en mandatperiod om 2 år.
Ojämna år; val av vice ordförande samt hälften av det beslutade totala antalet
ledamöter för en mandatperiod om 2 år.
Val av fullmäktige till föreningens fullmäktige och ersättare för dessa.
Val av valberedning bestående av minst tre ledamöter.

För att sektionsstyrelseledamot efter tre eller flera på varandra följande mandatperioder i följd
ska vara valbar till samma post för därpå följande mandatperiod fordras att årsmötet fastställer
att ledamoten är valbar. Beslut om valbarhet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid
uppropet närvarande sektionsmedlemmar.
§ 18 Sektionens styrelse består av minst fem ledamöter och maximalt femton ledamöter varav
en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande, sektionens presidium,
är inte valbara som ordförande, förste eller andre vice ordförande i föreningen.
Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsför då minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.

Godkända protokoll ska delges föreningens styrelse.
§ 19 Föreningens sektioner
Sektion NU, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda inom NUsjukvården.
Sektion Primärvård, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda inom
Närhälsan, privata aktörer inom VG-primärvård samt vid Regionhälsan.
Sektion Privat, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare som driver egen
privatverksamhet.
Sektion SkaS, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda vid Skaraborgs
sjukhus (SkaS).
Sektion Statligt anställda, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda inom
Göteborgs universitet och andra statliga verksamheter belägna inom Västra
Götalandsregionen inklusive Försvarsmakten.
Sektion SU, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU).
Sektion SV, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda vid Sjukhusen i
väster (SV).
Sektion SÄS, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda vid Södra
Älvsborgs sjukhus (SÄS).
Sektion Övriga verksamheter, sektion av Västra Götalands läkarförening, läkare anställda
på Koncernkontoret, Habilitering och hälsa, Hälsan- och stressmedicin, Carlanderska, Capio
Lundby Närsjukhus, Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil och Strömstad, kommunal
verksamhet inom föreningens geografiska område samt anställda inom annan privat eller
offentlig verksamhet som inte specificeras inom annan sektion.
Fackklubbar

§ 20 Med fackklubb avses facklig representation vid enskilda vårdföretag eller organisationer
med verksamhet inom föreningens geografiska område. Fackklubben kan representeras av en
formaliserad styrelse eller enskilda utsedda kontaktpersoner. Beslut om inrättande av
fackklubb fattas av föreningens styrelse. En fackklubb har inga mandat vid föreningens
fullmäktige – medlemmarna representeras via sin sektion.
Fackklubben ska inom vårdgivarens eller organisationens verksamhet företräda medlemmarna
i fackliga frågor och utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer
fackklubben genom delegation från föreningen.
Det åligger fackklubben att följa föreningens fullmäktiges och styrelses beslut.
Fackklubben får utöver vad som sägs ovan inte utan styrelsens medgivande företräda
föreningen eller vidta åtgärder som föreningen, i egenskap av avtalsslutande part, har
möjlighet att vidta. Ärenden som har principiell betydelse ska fackklubben överlämna till
föreningens styrelse för samråd eller beslut.

Hos vårdgivare eller organisationer med riksomfattande verksamhet omfattar dessa stadgar
enbart fackklubbens verksamhet inom Västra Götalands läkarförenings område.
Revision
§ 21 Västra Götalands läkarförenings räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen
granskas av två bland föreningens medlemmar utsedda förtroendemannarevisorer samt en
auktoriserad revisor.
Revisionsberättelsen ska tillsändas fullmäktige i föreningen senast 14 dagar innan
fullmäktigemötet.
Valberedning
§ 22 Västra Götalands läkarförenings valberedning ska bestå av fem ledamöter jämte två
suppleanter som träder i tjänst om ordinarie ledamöter permanent inte kan medverka i arbetet.
Valberedningen utser inom sig ordförande.
Valberedningen bereder val av föreningens styrelse, revisorer, delegater till Sveriges
läkarförbunds fullmäktige, samt mötespresidium för föreningens fullmäktige.
Valberedningen bereder inte val av valberedning.
Valberedningens förslag ska tillsändas fullmäktige i föreningen senast 14 dagar innan
fullmäktigemötet.
Val av sektionsstyrelser samt val av delegater i föreningens fullmäktige bereds av
sektionernas valberedningar som utses på sektionernas årsmöten.
Stadgeändring
§ 23 Ändring av dessa stadgar beslutas av Västra Götalands läkarförenings fullmäktige.
Förslag om stadgeändring ska, för att kunna beslutas om, tillsändas fullmäktige i föreningen
senast 14 dagar innan fullmäktigemötet.
Beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktigedelegater.
Beslutad stadgeändring ska för att bli gällande godkännas av Sveriges läkarförbunds
förbundsstyrelse.

