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

Typ: Stadgeändring 

 
Motivering: Flyttar på text för att underlätta bättre flöde. 

 

 
Gammal text:  
 

§ 11 

Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet skall vara inom de områden som 

föreskrivs i §1. 

  

§ 12 

Större arrangemang, såsom symposier, seminarier och föreläsningar, skall alltid, om de skall 

genomföras i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförenings namn, 

rapporteras av ansvarig person till styrelsen, så att denna kan tillse att arrangemanget 

uppfyller Kandidat- och underläkarföreningens syften och kvalitetskrav. 

 

Alla vetenskapliga, etiska och utbildningsrelaterade arrangemang skall präglas av 

vetenskaplighet och kvalitet. Ett arrangemang kan underkännas av styrelsen, genom 

ansvarig 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. 

  

Sociala aktiviteter skall präglas av värdig anda och god kvalitet. 

  

Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen skall löpa i enighet med den för 

Svenska Läkaresällskapet. 

 
 

 

Nytt förslag: 
 

§ 11 

Kandidat- och Underläkarföreningens verksamhet skall vara inom de områden som 

föreskrivs i § 1. 

 

Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen skall löpa i enighet med den för 

Svenska Läkaresällskapet. 

  

§ 12 

Större arrangemang, såsom symposier, seminarier och föreläsningar, skall alltid, om de skall 

genomföras i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförenings namn, 

rapporteras av ansvarig person till styrelsen, så att den kan tillse att arrangemanget uppfyller 

Kandidat- och Underläkarföreningens syften och kvalitetskrav. 
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Alla vetenskapliga, etiska och Utbildningsrelaterade arrangemang skall präglas av 

vetenskaplighet och kvalitet. Ett arrangemang kan underkännas av styrelsen, genom 

ansvarig 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. 

  

Sociala aktiviteter skall präglas av värdig anda och god kvalitet. 

 


