
A – Harmonisering av KUF:s och SLS:s stadgar

Kandidat- och Underläkarföreningen (KUF) är Svenska Läkaresällskapets (SLS) samlande
instans för studerandemedlemmar och underläkare före legitimation. KUF erhåller sina
medlemmar från SLS och definieras även av SLS:s stadgar. I dessa avseenden står SLS:s
stadgar över KUF:s stadgar. Detta har några implikationer för KUF som nuvarande stadgar
inte speglar, eller står i direkt konflikt med. För att undvika framtida problem bör KUF:s
stadgar harmoniseras med innehållet i SLS:s stadgar.

Medlemskap i föreningen
Eftersom ovan nämnda kategorier av medlemmar får medlemskapet i KUF via medlemskap i
SLS, samtidigt som KUF inte har mandat att ändra någons medlemskap i SLS, kan KUF inte
avgöra vem som kan respektive inte kan vara medlem i KUF. Detta innebär att stadgarnas
nuvarande § 2 och § 3 i praktiken är maktlösa och bör revideras.

§ Gammal lydelse Ny lydelse

2 Medlemskap erhålles av
läkarstuderande genom
studerandemedlemskap i Svenska
Läkaresällskapet. Med läkarstuderande
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 och ej
haft studieuppehåll av annan anledning
längre än ett år.

Medlemskap erhålles även av medlem i
Svenska Läkaresällskapet som har
läkarexamen men inte läkarlegitimation,
och som inte är medlem i
medlemsförening i Svenska
Läkaresällskapet.

Medlemskap i Kandidat- och
underläkarföreningen erhålles och
upprätthålles så som framgår av § 39
och § 3 i stadgarna för Svenska
Läkaresällskapet:
- Kandidat- och underläkarföreningen är
en samlande instans för SLS
studerandemedlemmar och medlemmar
med läkarexamen fram till legitimation.
- Till studerandemedlem kan efter
ansökan antas studerande under
grundutbildning till läkare vid svensk
medicinsk fakultet.
- Till enskild medlem i SLS kan efter
ansökan den antas som avlagt
läkarexamen i Norden eller innehar
svensk läkarlegitimation och som inte är
medlem i medlemsförening.

Medlemskap upprätthålles som längst till
sista kalenderdagen det år individen
beviljats läkarlegitimation, eller tills
medlemmen själv avslutar sitt
medlemskap.

3 Styrelsen kan avskilja medlem som ej
uppfyller kriterierna för medlemskap.

4 Medlemskap upprätthålles som längst till
sista kalenderdagen det år individen
beviljats läkarlegitimation, eller tills
medlemmen själv avslutar sitt
medlemskap.



Föreningens upplösande
KUF:s existens regleras, direkt och indirekt, av SLS:s stadgar. KUF är samtidigt en del av
SLS och kan inte separeras från SLS. Nuvarande § 15 har därmed innehåll som är felaktigt
eller verkningslöst att reglera där.

§ Gammal lydelse Ny lydelse

15 Upplösande av Kandidat- och
Underläkarföreningen kan fattas av ett
enigt Årsmöte, eller av två tredjedelar av
Årsmötet och en därvid enig avgående
styrelse.

Kandidat- och Underläkarföreningens
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.

Kandidat- och Underläkarföreningens
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.

Föreningens syfte, portalparagrafen
KUF:s syfte definieras för närvarande på två ställen. Dels § 1 i KUF:s stadgar, och dels § 39
i SLS:s stadgar. Ifall texterna skiljer sig åt kan det uppstå oklarheter om vilken definition som
egentligen gäller. Detta kan förebyggas genom att § 1 framöver uttryckligen citerar § 39 i
SLS:s stadgar. Den främsta innebördsförlusten vore formuleringen om “partipolitiskt och
fackligt obunden”, och den kan förhindras genom att en motsvarande formulering läggs till i
paragrafen om föreningens verksamhet.

§ Gammal lydelse Ny lydelse

1

Svenska Läkaresällskapets Kandidat-
och Underläkarförening skall vara en
partipolitiskt och fackligt obunden
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,

Syftet med Kandidat- och
underläkarföreningen (KUF) definieras
av § 39 i stadgarna för Svenska
Läkaresällskapet (SLS):

Kandidat- och underläkarföreningen är
en samlande instans för SLS
studerandemedlemmar och medlemmar
med läkarexamen fram till legitimation.

Kandidat- och underläkarföreningen ska
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 verka för
sina medlemmars fortsatta engagemang
i Svenska Läkaresällskapet samt dess
medlemsföreningar efter legitimation.

utbildning, etik och kvalitet samt verka
för en god gemenskap bland
studerandemedlemmar och yngre
läkare. Kandidat- och
underläkarföreningen ska verka för att
inspirera sina medlemmars intresse
inom dessa verksamhetsområden.

Kandidat- och underläkarföreningen ska
även verka för sina medlemmars
fortsatta engagemang i SLS efter
legitimation samt för unga läkares
engagemang i sina respektive
medlemsföreningar och
specialistsektioner.

11 Kandidat- och Underläkarföreningens
verksamhet skall vara inom de områden
som föreskrivs i § 1.

Verksamhetsåret och den ekonomiska
redovisningen skall löpa i enighet med
den för Svenska Läkaresällskapet.

Kandidat- och Underläkarföreningens
verksamhet skall vara inom de områden
som föreskrivs i § 1.

Kandidat- och Underläkarföreningens
verksamhet skall vara partipolitiskt och
fackligt obunden.

Verksamhetsåret och den ekonomiska
redovisningen skall löpa i enighet med
den för Svenska Läkaresällskapet.

Styrelsen föreslår:
● att stadgarnas § 2 ändras enligt ovanstående förslag.
● att stadgarnas § 3 stryks.
● att stadgarnas § 4 stryks.
● att stadgarnas § 15:s första stycke stryks.
● att stadgarnas § 1 ändras enligt ovanstående förslag.
● att stadgarnas § 11 utökas med ett nytt stycke efter det första stycket, med lydelsen

“Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet skall vara partipolitiskt och fackligt
obunden.”


