
Proposition – Stadgeförändringar kring KUFs lokalortsverksamhet

Lokalortsverksamheten har varit en viktig del i SLS Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet.

Senaste åren har det varit svårt att rekrytera aktiva på lokalorterna och tyvärr har verksamheten på

många orter fallit bort. På flera orter har lokalordförande varit helt ensam och vid start av nytt

verksamhetsår tvingats starta om på nytt igen med lokalrekrytering och spridning av verksamheten

och det har varit svårt att bibehålla en stark aktiv grupp.

I och med pandemin har all verksamhet gått från lokalt till att bli mer nationellt orienterad och fler

och fler evenemang görs digitalt. Detta tillåter ökad spridning av vår verksamhet, och gör den mer

tillgänglig för alla. För att även fortsätta utvecklingen av de nationella intressegrupperna och

koncentrera verksamheten mer kring våra fokusområden, så anser vi att varje ledamot bör arbeta

framför allt med de ämnen som de brinner för, och inte fokusera på stärkandet av engagemang på

lokalorter.

Dock anser vi att den lokala anknytningen är viktig, men denna behöver inte vara knuten till

universitetsorterna. Fler och fler läkarutbildningar blir dessutom utlokaliserade och sprids till fler

orter för de kliniska terminerna, vilket ytterligare försvårar den lokala verksamheten. Alla aktiva

styrelsemedlemmar bor på orter där det finns läkarutbildning på något sätt, eller ett sjukhus som

anställer både underläkare och AT-läkare. Detta gör att vi i stället vill uppmuntra till fortsatt

geografisk spridning av aktiva styrelsemedlemmar och på så sätt förankra verksamheten på plats och

möjliggöra för lokala fysiska evenemang.

På de orter där det idag finns en etablerad lokalortsverksamhet, trots eventuellt avsaknad av

lokalordförande, som till exempel i Uppsala, vill vi självklart uppmuntra till fortsatt aktivitet och

stödet från den nationella styrelsen kommer kvarstå.

Styrelsen 2022 anser att stadgan angående lokalordföranden under paragraf 5 bör tas bort och

istället ska möjligheten till fler övriga ledamöter ges. Därtill bör tillägg göras under beskrivningen av

ledamot. Därmed kan eventuella nytillsatta lokalordföranden inför verksamhetsåret 2023 inha den

posten och behålla namnet, även om det formellt tas bort från stadgan och där ingår under

benämningen Styrelseledamot.

Vänligen se jämförelse mellan aktuell stadga och nytt förslag på nästa sida
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Paragraf Gammal lydelse Ny lydelse
§ 5 Styrelsen består av följande roller samt de

poster som beskrivs i närmare detalj i
Kandidat- och Underläkarföreningens
Arbetsordning. Arbetsordningen kan ändras
genom beslut av styrelsen.
…………………

Styrelseledamot

● driver specifika frågor och

representerar Kandidat- och

Underläkarföreningen i Svenska

Läkaresällskapets kommittéer och

delegationer

● ska bidra till Kandidat- och

Underläkarföreningens styrelses

arbete

Ortsrepresentant
● ska 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

Styrelsen består av följande roller samt de
poster som beskrivs i närmare detalj i
Kandidat- och Underläkarföreningens
Arbetsordning. Arbetsordningen kan ändras
genom beslut av styrelsen.
……………..

Styrelseledamot

● Driver specifika frågor och

representerar Kandidat- och

Underläkarföreningen i Svenska

Läkaresällskapets kommittéer och

delegationer

● Ska bidra till Kandidat- och

Underläkarföreningens styrelses

arbete

● Har möjlighet att upprätta en lokal

styrgrupp

● Har möjlighet att arrangera både

nationella och lokala aktiviteter enligt

Kandidat- och underläkarföreningens

syfte

Borttaget

2


