
B – Per capsulam-beslut

Under verksamhetsåret har styrelsen använt sig av en provisorisk möjlighet att fatta beslut
per capsulam (mellan ordinarie styrelsemöten), baserad på ett styrelsebeslut om styrelsens
arbetssätt under året. Det är dock önskvärt med en mer beständig reglering av beslut som
fattas per capsulam.

Den 6-7 februari 2021 beslutade styrelsen att:
● Styrelsen kan fatta beslut per capsulam mellan sammanträden.
● Per capsulam-beslut kan utlysas genom beslut av sammanträden, av ordförande

eller av vice ordförande.
● Bifall vid per capsulam-omröstningar kräver att en majoritet av samtliga ledamöter är

enig om beslutet.
● Minst 5 dagar skall passera mellan utlysandet och avgörandet av beslutet.
● Per capsulam-omröstningar skall protokollföras vid nästföljande sammanträde.

samt att:
● Ordförande kan mellan sammanträden besluta i styrelsens ställe efter samråd med

vice ordförande.
● Beslut av ordförande skall underställas styrelsen för godkännande vid

efterkommande sammanträde.

Den stadgereglering som här föreslås utgår från den modell som har använts under året,
återkopplingar från styrelsen och kansliet, samt Svenska Läkaresällskapets stadgar.

§ Gammal lydelse Ny lydelse

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.
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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.
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Styrelsen kan sammanträda per
capsulam. Omröstning sker öppet. Bifall
kräver att minst hälften av styrelsens
samtliga valda ledamöter stöder
beslutet. Sammanträde per capsulam
protokollförs som ett eget sammanträde.

Vid mycket brådskande ärende kan
ordförande besluta i styrelsens ställe
efter samråd med vice ordförande.
Beslutet skall då underställas styrelsens
ställningstagande vid sammanträde
inom 2 veckor.

Styrelsen föreslår:
● att stadgarnas § 7 utökas med följande stycken:

“Styrelsen kan sammanträda per capsulam. Omröstning sker öppet. Bifall kräver att
minst hälften av styrelsens samtliga valda ledamöter stöder beslutet. Sammanträde
per capsulam protokollförs som ett eget sammanträde.

Vid mycket brådskande ärende kan ordförande besluta i styrelsens ställe efter
samråd med vice ordförande. Beslutet skall då underställas styrelsens
ställningstagande vid sammanträde inom 2 veckor.”


