
STADGAR FÖR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS KANDIDAT- OCH 
UNDERLÄKARFÖRENING 
 
Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening grundades 2001 
Namnbyte till Kandidat- och Underläkarföreningen vid föreningens årsmöte 2015-12-04 
Ändringar antagna vid föreningens årsmöte 2007-12-01, 2009-11-27, 2015-12-04, 2016-12-
10, extrainsatt årsmöte 2017-01-28, årsmöte 2017-12-09, samt årsmöte 2018-12-15. 
 
För mer information kontakta Kandidat- och Underläkarföreningens ordförande på 
ordf.kandidat@sls.se  
 
OM SYFTE 
  
§ 1 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening skall vara en samlande 
instans för Svenska Läkaresällskapets studerandemedlemmar och medlemmar med 
läkarexamen fram till legitimation. 
  
Kandidat- och Underläkarföreningen skall verka för möjligheten för medicinstudenter och 
läkare innan legitimation att deltaga i och organisera aktiviteter inom medicinsk vetenskap, 
utbildning, etik och kvalitet samt verka för en god gemenskap bland studerandemedlemmar 
och yngre läkare. Kandidat- och underläkarföreningen skall verka för att inspirera sina 
medlemmars intresse inom dessa verksamhetsområden. 
  
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening skall även verka för sina 
medlemmars fortsatta engagemang i Svenska Läkaresällskapet efter legitimation samt för 
unga läkares engagemang i sina respektive specialistsektioner. 
  
OM MEDLEMMAR 
 
§ 2 
Medlemskap i Kandidat- och underläkarföreningen erhålles genom studerandemedlemskap, 
eller medlemskap efter läkarexamen innan legitimation, i Svenska Läkaresällskapet samt 
uppfyllande av kriterierna i dessa stadgar. Medlemskap kan erhållas av varje studerande på 
Sveriges medicinska grundutbildningar samt läkare innan legitimation. Med studerande vid 
medicinsk grundutbildning avses den som är inskriven på svensk läkarutbildning och ej har 
studieuppehåll av annan anledning än graviditet, föräldraledighet, forskarstudier eller 
internationellt studieutbyte ingående i läkarutbildningens grundutbildning eller ej haft 
studieuppehåll av annan anledning längre än en termin.   
 
§ 3 
Styrelsen har möjlighet att avskilja medlem som ej uppfyller kriterierna för medlemskap i 
dessa stadgar. 
  
§ 4  
Individuell prövning av medlemskap där kriterierna enligt §2 inte längre uppfylls, kan av 
styrelsen göras i särskilda fall. 
  



§ 5 
Medlemskap upprätthålles tills vidare, dock längst till sista kalenderdagen det år individen 
beviljats läkarlegitimation, tills medlemmen själv avslutar sitt medlemskap eller tills 
medlemmen enligt § 3 avskiljs.  
 
OM ORGANISATION 
 
§ 6 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening är en till Svenska 
Läkaresällskapet associerad anknuten förening. 
  
§ 7 
Kandidat- och underläkarföreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald 
styrelse, sammansatt utav poster enligt § 8, mer specifikt beskriven i Kandidat- och 
Underläkarföreningens Arbetsordning. Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen 
om den finner detta av värde. 
  
Styrelsen skall sammanträda vid ordförandens sammankallande eller om två av 
styrelseledamöterna så önskar. Vid styrelsesammanträde skall mötessekreterare utses. 
Mötessekreterare skall föra protokoll och tillse att detta arkiveras på därför av styrelsen 
avsedd plats. Svenska Läkaresällskapets nämnd skall snarast informeras om beslut i ärende 
som berör Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter genom utdrag ur 
protokoll. 
  
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i denna stadga. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsgivande röst. För beslutsmässighet krävs att minst en tredjedel av 
styrelsens valda ledamöter är närvarande. 
 
§ 8 
Styrelseposter beskrivs i detalj i Kandidat- och underläkarföreningens Arbetsordning. För 
ändringar i Arbetsordningen krävs enkelt styrelsebeslut enligt §7. Styrelsen skall minst 
innehålla följande funktioner: 
 
Ordförande 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet 
- har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- skall representera Kandidat- och underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd 
- är ansvarig för föreningens räkenskaper. 
 
Styrelseledamot 
- driver specifika frågor och representerar Kandidat- och underläkarföreningen i Svenska 
Läkaresällskapets kommittéer och delegationer 
- skall bidra till Kandidat- och underläkarföreningens styrelses arbete. 
 
Ortsrepresentant 



- skall finnas för samtliga lärosäten i Sverige som bedriver läkarutbildning på 
grundutbildningsnivå 
- har möjlighet att upprätta en lokal styrelse 
- ansvarar för lokala aktiviteter enligt Kandidat- och underläkarföreningens syfte 
 
Hedersordförande  
Årsmötet kan utse en hedersordförande som sitter på livstid eller tills denne själv önskar 
avgå. Hedersordföranden har närvaro- men inte rösträtt på styrelsesammanträden. 
 
§ 9 
Årsmötet skall äga rum i slutet av verksamhetsåret, och annonseras till medlemmarna två 
veckor innan årsmötet, minst via mail och på SLS-hemsida. Yttrande-, yrkande- och rösträtt 
tillfaller den medlem som uppfyller kriterierna enligt §2 och §5. För valbarhet krävs 
uppfyllande av samma kriterier. 
 
Årsmötet skall behandla följande ärenden: 
-  val av mötesordförande, sekreterare och justerare 
-  mötets giltiga utlysande 
-  granskning av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen 
-  styrelsens ansvarsfrihet 
-  val av styrelse för kommande verksamhetsår 
- antagande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
- val av ledamot samt suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 
Kandidat- och underläkarföreningens ledamot (suppleant) ska vara studerandemedlem eller 
enskild medlem i Svenska Läkaresällskapet. 
 
Val av styrelse enligt §8. Valberedningen förbereder och föreslår enligt §10. 
 
Omröstning sker med acklamation om inte annat begärs av röstberättigad medlem. 
  
§ 10 
För beredning av vid årsmöte förekommande val skall finnas en valberedning. Sittande i 
valberedningen får inte inneha styrelsepost eller väljas till sådan. Valberedningen består av 
minst tre medlemmar och utser inom sig en ordförande. Medlemmar väljs vid ordinarie 
årsmöte för en tid av ett år. Valberedningen skall senast en månad före årsmöte skriftligen 
inhämta föreningens medlemmars förslag till kandidater. Senast två veckor före ordinarie 
Årsmöte skall Valberedningen tillkännage förslag till de val som skall förrättas. 
  
OM VERKSAMHETEN 
 
§ 11 
Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet skall vara inom de områden som 
föreskrivs i §1. 
  
§ 12 
Större arrangemang, såsom symposier, seminarier och föreläsningar, skall alltid, om de skall 
genomföras i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförenings namn, 



rapporteras av ansvarig person till styrelsen, så att denna kan tillse att arrangemanget 
uppfyller Kandidat- och underläkarföreningens syften och kvalitetskrav. 
 
Alla vetenskapliga, filosofiska, etiska och historiska arrangemang skall präglas av saklighet, 
vetenskaplighet och opartiskhet. Ett arrangemang kan underkännas av styrelsen, genom 
ansvarig styrelseledamot, om det anses hålla för låg kvalitet eller arrangeras främst för att 
föra fram enskild medlems uppfattning där inte flera sidor av ämnet för arrangemanget 
belyses. 
  
Sociala aktiviteter skall präglas av värdig anda och god kvalitet. 
  
Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen skall löpa i enighet med den för 
Svenska Läkaresällskapet. 
 
§ 13 
Vid samarbeten med andra organisationer ska Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och 
Underläkarförenings bidrag och roll så långt det är möjligt förtydligas på förhand. Vid 
marknadsföring bör det tydligt framgå att Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och 
underläkarförening deltar i arbetet och, där så är tillrådligt, på vilket sätt. 
 
OM STADGAR OCH UPPLÖSANDE 
 
 
§ 14 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om 
ändring insändes minst en månad före årsmötet till styrelsen. 
  
Förslag om stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas 
medlemmarna samtidigt med föredragningslista till årsmötet. 
  
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är 
ense om beslutet. 
 
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapets nämnd fastställt den. 
  
§ 15 
Upplösande av Kandidat- och underläkarföreningen kan fattas av ett enigt årsmöte eller av 
två tredjedelar av årsmötet, innehållande en därvid enig avgående styrelse. 
  
§ 16 
Kandidat- och underläkarföreningens associering anknytning till Svenska Läkaresällskapet 
kan upplösas av Svenska Läkaresällskapets Fullmäktige. 
  
Rätten att använda namnet "Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening" 
kan upplösas av Svenska Läkaresällskapets Nämnd. 
 
 


