D – Årsmöten
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och det är viktigt att stadgar underlättar för
en väl fungerande demokrati.

Årsmötets datum
Formuleringen “i slutet av verksamhetsåret” är otydlig och svår för medlemmar att förutse
innebörden av. En avgränsning till vissa veckor eller månader vore en förbättring. Det kan
även vara önskvärt att begränsa årsmöten till att inte äga rum under vardagar, bara helger.
§
9:1

Gammal lydelse
Årsmötet skall äga rum i slutet av
verksamhetsåret. Årsmötet utlyses av
styrelsen.

Ny lydelse
Årsmötet skall äga rum i november eller
december. Årsmötet utlyses av
styrelsen.

Tidsgränser för förslag till årsmötet
Tidsgränser för när möteshandlingar skall vara tillgängliga inför årsmöten är viktiga för att ge
medlemmarna tillräckligt med inläsningstid för att vara väl införstådda med vad som föreslås.
Den nuvarande regleringen kan dock förbättras avseende tiden mellan när förslag skall vara
inkomna till styrelse respektive valberedning (3 veckor före årsmötet), och när dessa skall
presentera sina ställningstaganden (2 veckor före årsmötet). Den korta tiden mellan dessa
datum kan försvåra styrelsens och valberedningens arbete och bör därför förlängas till två
veckor, genom att sista datumet för förslag till respektive organ istället infaller 4 veckor före
årsmötet.
Med nuvarande stadgereglering behöver förslag från medlemmar inte följa den angivna
tidsgränsen eftersom “förslag som inkommer senare kan behandlas som en övrig punkt”.
Stadgarna reglerar inte heller hur det skall gå till vid lyftande av frågor som en övrig punkt.
Det är vanligt att föreningar endast tillåter nya frågor ifall en kvalificerad majoritet vill se dem
ingå i dagordningen, och att denna möjlighet inte kan användas för att lyfta helt nya förslag
om stadgeändringar.
§ 10, stycke 2 föreslås förlora ordet “ordinarie” eftersom det kan tolkas som att valberedning
inte kan göras inför ett hypotetiskt extra årsmöte. Stycket föreslås även få “till något val”
ändrat till “till någon post” eftersom det är mer språkligt korrekt.
§
9:3

Gammal lydelse
Förslag kan läggas till Årsmötet av
styrelsen, lokal styrgrupp, medlem eller
Svenska Läkaresällskapets Nämnd.
Förslag skall vara styrelsen skriftligen
tillhanda senast tre veckor innan

Ny lydelse
Förslag kan läggas till Årsmötet av
styrelsen, lokal styrgrupp, medlem eller
Svenska Läkaresällskapets Nämnd.
Förslag skall vara styrelsen skriftligen
tillhanda senast fyra veckor innan

Årsmötet. Förslag som inkommer senare
kan behandlas som en övrigt punkt.
Styrelsen skall i handlingarna till
Årsmötet avge yttranden om inkomna
förslag.

Årsmötet. Förslag som inkommer senare
och inte gäller stadgeändring kan läggas
till i dagordningen ifall minst två
tredjedelar av de vid Årsmötet
närvarande medlemmarna godkänner
det. Styrelsen skall i handlingarna till
Årsmötet avge yttranden om inkomna
förslag.

10:2 Valberedningen skall senast tre veckor
före Årsmöte skriftligen inhämta
medlemmarnas förslag till kandidater.
Senast två veckor före ordinarie Årsmöte
skall Valberedningen tillkännage förslag
till de val som skall förrättas.
Valberedningen får inte föreslå ledamot
av valberedningen till något val.

Valberedningen skall senast fyra veckor
före Årsmöte skriftligen inhämta
medlemmarnas förslag till kandidater.
Senast två veckor före Årsmöte skall
Valberedningen tillkännage förslag till de
val som skall förrättas. Valberedningen
får inte föreslå ledamot av
valberedningen till någon post.

Valbarhet
Valbarhet till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling regleras i Svenska
Läkaresällskapets stadgar, vilket bör förtydligas för att undvika potentiella framtida avvikelser
mellan respektive stadgar.
Ordet “får” föreslås även ändras till “kan” av stilistiska skäl.
§

Gammal lydelse

Ny lydelse

9:6

För valbarhet till styrelse respektive
valberedning krävs medlemskap. Ingen
får väljas till post i både styrelse och
valberedning. För valbarhet till Svenska
Läkaresällskapets Fullmäktigeförsamling
krävs endera studerandemedlemskap
eller enskilt medlemskap i Svenska
Läkaresällskapet.

För valbarhet till styrelse respektive
valberedning krävs medlemskap. Ingen
kan väljas till post i både styrelse och
valberedning. Valbarhet till Svenska
Läkaresällskapets Fullmäktigeförsamling
regleras av § 8 i stadgarna för Svenska
Läkaresällskapet: ledamot och suppleant
valda av Kandidat- och
underläkarföreningen ska vara
studerandemedlem eller enskild medlem
i SLS.

Årsmötets ärenden
Den stadgade föredragningslistan kan kompletteras och renskrivas, för ökad läsbarhet och
användbarhet. Exempelvis vore “styrelsens verksamhetsberättelse” enklare än “granskning
av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen”. Punkten “föreslagna
ändringar i SLS KUF:s åsiktsprogram” är överflödig eftersom nästa punkts lydelse omfattar
samtliga förslag. Några ytterligare punkter föreslås även läggas till för att göra § 9 stycke 7
mer användbar som mall för årsmötets innehåll.

§

Gammal lydelse

9:7

Årsmötet skall behandla följande
ärenden:
- val av mötesordförande, sekreterare
och justerare
- mötets giltiga utlysande
- granskning av verksamhetsberättelsen,
vilken sammanställts av styrelsen
- styrelsens ansvarsfrihet
- antagande av verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår
- föreslagna ändringar i SLS KUF:s
åsiktsprogram
- förslag väckta av styrelsen, lokal
styrelse, medlem eller Svenska
Läkaresällskapets Nämnd
- val av styrelsens ordförande,
ledamöter, ortsrepresentanter och
arbetsordningsreglerade uppgifter för
kommande verksamhetsår
- val av valberedning för kommande
verksamhetsår
- val av ledamot samt suppleant till
Svenska Läkaresällskapets
Fullmäktigeförsamling

Ny lydelse
Årsmötet skall behandla följande
ärenden:
- val av mötets ordförande, sekreterare
och justerare
- mötets giltiga utlysande
- godkännande av dagordning
- styrelsens verksamhetsberättelse
- styrelsens ansvarsfrihet
- verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår
- förslag väckta av styrelsen, lokal
styrelse, medlem eller Svenska
Läkaresällskapets Nämnd
- val av styrelsens ordförande,
ledamöter, ortsrepresentanter och
arbetsordningsreglerade uppgifter för
kommande verksamhetsår
- val av valberedning för kommande
verksamhetsår
- val av ledamot samt suppleant till
Svenska Läkaresällskapets
Fullmäktigeförsamling
- eventuella övriga ärenden

Styrelsen föreslår:
● att stadgarnas § 9, stycke 1 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 9, stycke 3 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 10, stycke 2 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 9, stycke 6 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 9, stycke 7 ändras i enlighet med ovanstående förslag

