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Proposition till SLS Kandidat och Underläkarförenings årsmöte 2020 
Föreslagen av: SLS Kandidat och Underläkarförenings styrelse 2020 
Typ: Stadgeändring 

 
Motivering: Förenkling av text samt tillägg av hur beslut kan tas mellan styrelsemöten. 
 
 
Gammal text: 
 
§ 8 
Styrelseposter beskrivs i detalj i Kandidat- och underläkarföreningens Arbetsordning. För 
ändringar i Arbetsordningen krävs enkelt styrelsebeslut enligt §7. Styrelsen väljs av årsmötet 
på ett år. Styrelsen skall minst innehålla följande funktioner: 
 
Ordförande 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet 
- har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- skall representera Kandidat- och underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd 
- är ansvarig för föreningens räkenskaper. 
 
Styrelseledamot 
- driver specifika frågor och representerar Kandidat- och underläkarföreningen i Svenska 
Läkaresällskapets kommittéer och delegationer 
- skall bidra till Kandidat- och underläkarföreningens styrelses arbete. 
 
Ortsrepresentant 
- skall 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 
 
Hedersordförande  
Årsmötet kan utse en hedersordförande som sitter på livstid eller tills denne själv önskar 
avgå. Hedersordföranden har närvaro- men inte rösträtt på styrelsesammanträden. 
 
 
 
Nytt förslag: 
 
§ 8 
Styrelseposter beskrivs i detalj i Kandidat- och Underläkarföreningens Arbetsordning. 
Arbetsordningen kan ändras genom beslut av styrelsen. 
  
Ordförande 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet 

Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförenings årsmöte 2020 
Bilaga 2e 

2 

- har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- skall representera Kandidat- och Underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets Nämnd 
- är ansvarig för föreningens räkenskaper 
  
Styrelseledamot 
- driver specifika frågor och representerar Kandidat- och Underläkarföreningen i Svenska 
Läkaresällskapets kommittéer och delegationer 
- skall bidra till Kandidat- och Underläkarföreningens styrelses arbete 
  
Ortsrepresentant 
- skall 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 
  
Hedersordförande  
Kandidat- och Underläkarföreningen har tidigare valt hedersordförande. Hedersordförande 
sitter på livstid eller tills denne själv önskar avgå. Hedersordförande har närvaro- men inte 
rösträtt på styrelsesammanträden. Denna bestämmelse upphör automatiskt att gälla och 
stryks från stadgarna när det inte längre finns någon hedersordförande. 
 


