F – Redaktionella ändringar
Här föreslås diverse ändringar som inte förändrar stadgarnas innebörd och skulle göras för
att underlätta stadgarnas läsbarhet.
● Det förekommer enstaka stavningsavvikelser gällande “Kandidat- och
Underläkarförening” och “Nämnd”.
● Föreningens stadgar använder mest “skall” men i § 13 förekommer ett “ska”. Dock
använder Svenska Läkaresällskapet enbart “ska” i sina stadgar.
● Förledet “Svenska Läkaresällskapets” gör läsning omständigare och används på fler
platser än det egentligen behövs.
● § 7 stycke 2 innehåller flera olika bestämmelser utan tydlig röd tråd.
● § 10 stycke 1 saknar en punkt.
● § 12 stycke 2 har skrivit “Utbildningsrelaterade” med ett versalt snarare än gement
“u”.
● § 14 innehåller onödiga upprepningar av “av dessa stadgar”.
Andra styckets “vid Årsmötet” är överflödigt eftersom det första stycket redan ger den
begränsningen.
För att förtydliga den avsedda innebörden av “Beslut om förslag av ändring” föreslås
även en ändring till “Beslut om att föreslå”.
På motsvarande sätt föreslås även “förslag om ändring” ändras till “bifall”.
§

Gammal lydelse

Ny lydelse

7:2

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.

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.

10:1 Det skall finnas en valberedning för
beredning av vid Årsmöte
förekommande val Valberedningen
består av minst tre ledamöter och utser
inom sig en sammankallande.

Det skall finnas en valberedning för
beredning av vid Årsmöte
förekommande val. Valberedningen
består av minst tre ledamöter och utser
inom sig en sammankallande.

12:2 Alla vetenskapliga, etiska och
Utbildningsrelaterade arrangemang skall
präglas av vetenskaplighet och kvalitet.
Ett arrangemang kan underkännas av
styrelsen, genom ansvarig

Alla vetenskapliga, etiska och
utbildningsrelaterade arrangemang skall
präglas av vetenskaplighet och kvalitet.
Ett arrangemang kan underkännas av
styrelsen, genom ansvarig

14

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.

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.

Beslut om förslag av ändring av dessa
stadgar kan endast fattas vid Årsmöte
eller Extra Årsmöte.

Beslut om att föreslå ändring av dessa
stadgar kan endast fattas vid Årsmöte
eller Extra Årsmöte.

För förslag om ändring av dessa stadgar
fordras att minst två tredjedelar av de vid
Årsmötet närvarande medlemmarna är
ense om beslutet.

För bifall fordras att minst två tredjedelar
av de närvarande medlemmarna är ense
om beslutet.

Föreslagen ändring av dessa stadgar
träder i kraft sedan Svenska
Läkaresällskapets Nämnd fastställt den.

Föreslagen ändring träder i kraft sedan
Svenska Läkaresällskapets Nämnd
fastställt den.

Styrelsen föreslår:
● att stadgarnas paragrafers nummerordning uppdateras så att inga luckor kvarstår
efter årsmötets övriga ändringar
● att stadgarnas samtliga “Kandidat- och Underläkarförening” och böjelser därav
ändras till att stavas med gement “u”
● att stadgarnas samtliga “nämnd” (avseende SLS:s nämnd) och böjelser därav ändras
till att stavas med versalt begynnande “N”
● att stadgarnas samtliga “skall” ändras till “ska”
● att “Svenska Läkaresällskapets” tas bort från § 12 och § 13
● att stadgarnas § 7 stycke 2 delas i separata stycken enligt ovanstående förslag
● att stadgarnas § 10 stycke 1 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 12 stycke 2 ändras i enlighet med ovanstående förslag
● att stadgarnas § 14 ändras i enlighet med ovanstående förslag

