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

Typ: Stadgeändring 

 
Motivering: Uppdatering och tillägg av regleringar som föreningen tidigare saknat i 

stadgarna. 

 
Gammal text: 
 

§ 9 

Årsmötet skall äga rum i slutet av verksamhetsåret, och annonseras till medlemmarna två 

veckor innan årsmötet, minst via mail och på SLS-hemsida. Yttrande-, yrkande- och rösträtt 

tillfaller den medlem som uppfyller kriterierna enligt §2 och §5. För valbarhet krävs 

uppfyllande av samma kriterier. 

 

Årsmötet skall behandla följande ärenden: 

-  val av mötesordförande, sekreterare och justerare 

-  mötets giltiga utlysande 

-  granskning av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen 

-  styrelsens ansvarsfrihet 

-  val av styrelse för kommande verksamhetsår 

- antagande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

- val av ledamot samt suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. 

Kandidat- och underläkarföreningens ledamot (suppleant) ska vara studerandemedlem eller 

enskild medlem i Svenska Läkaresällskapet. 

 

Val av styrelse enligt §8. Valberedningen förbereder och föreslår enligt §10. 

 

Omröstning sker med acklamation om inte annat begärs av röstberättigad medlem. 

 
§ 10 

För beredning av vid årsmöte förekommande val skall finnas en valberedning. Sittande i 

valberedningen får inte inneha styrelsepost eller väljas till sådan. Valberedningen består av 

minst tre medlemmar och utser inom sig en ordförande. Medlemmar väljs vid ordinarie 

årsmöte för en tid av ett år. Valberedningen skall senast en månad före årsmöte skriftligen 

inhämta föreningens medlemmars förslag till kandidater. Senast två veckor före ordinarie 

Årsmöte skall Valberedningen tillkännage förslag till de val som skall förrättas. 

 

Nytt förslag: 
 

§ 9 

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

 

Årsmötet skall annonseras till medlemmarna senast sex veckor innan det äger rum, minst 

via mail och på Svenska Läkaresällskapets hemsida. Årsmötets föredragningslista och 

relevanta handlingar skall vara tillgängliga via Svenska Läkaresällskapets hemsida senast 

två veckor innan Årsmötet. 
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Förslag kan läggas till Årsmötet av styrelsen, lokal styrgrupp, medlem eller Svenska 

Läkaresällskapets Nämnd. Förslag skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tre veckor 

innan Årsmötet. Förslag som inkommer senare kan behandlas som en övrigt punkt. 

Styrelsen skall i handlingarna till Årsmötet avge yttranden om inkomna förslag. 

 

Reservationer från styrelsemedlemmar mot styrelsens framställanden, eller mot styrelsens 

svar till förslag, skall framgå inklusive motivering i handlingarna till Årsmötet. 

 

Medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. Årsmötet kan välja att adjungera 

andra personer, som då får närvaro- och yttranderätt. 

 

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. 

  

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 

  

  

Omröstning sker med acklamation om inte annat begärs av medlem. 

 

Extra Årsmöte kan utlysas av styrelsen eller av Svenska Läkaresällskapets Nämnd. Organet 

som utlyser ett Extra Årsmöte bestämmer när det skall infalla och vilka ärenden som skall 

behandlas. I övrigt gäller samma bestämmelser som vid ordinarie Årsmöte. 

 

§ 10 

Det skall finnas en valberedning för beredning av vid Årsmöte förekommande val 

Valberedningen består av minst tre ledamöter och utser inom sig en sammankallande.  

 

Valberedningen skall senast tre veckor före Årsmöte skriftligen inhämta medlemmars 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. 

 


