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§ 1  Ändamål / syfte  
Sveriges sjukhuslärarförening är en ideell opolitisk sammanslutning med uppgift att 
tillvarata och främja medlemmarnas intressen i yrkesfrågor.  
Föreningen skall  
* verka för goda pedagogiska insatser för elever på sjukhus och  
behandlingshem  
* vara ett kontaktorgan till organisationer och myndigheter  
* verka för medlemmarnas professionalism  
* tillhandahålla information och ge service åt medlemmarna  
 

§ 2  Medlemskap och årsavgift  
Moment 1  
Medlemskap i Sveriges Sjukhuslärarförening beviljas varje person, som  
stödjer ändamålsinsatserna enligt § 1 och som erlägger årsavgift före 31 mars. 
Moment 2  
Medlemsavgiften, till föreningen för nästkommande två år, fastställs på  
riksmötet.  
Moment 3  
Medlem som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre  
tid än 2 månader ska uteslutas ut föreningen.  
 

§ 3  Föreningens organ  
1. Riksmöte  
2. Styrelse  
3. Valberedning  
4. Lekmannarevisorer  
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§ 4  Riksmöte  
Moment 1  
Föreningens riksmöte är högsta beslutande organ.  
Moment 2  
Riksmötet hålls vartannat år.  
Moment 3  
Vid riksmötet skall följande ärenden behandlas:  
1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande för mötet  
3. Val av sekreterare för mötet  
4. Upprättande av röstlängd  
5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  
6. Fråga om kallelse skett till mötet i behörig ordning  
7. Fastställande av dagordning  
8. Styrelsens verksamhetsberättelse  
9. Revisorernas berättelse  
10. Fastställande av föreningens balans- och resultaträkning  
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
12. Val av antalet styrelseledamöter, minst 5 st   
13. Val av styrelseordförande på 2 år  
14. Val av styrelseledamöter på 4 år. Hälften växelvis. ( 2-3 st )  
15. Val av två lekmannarevisorer på 4 år. Hälften väljs växelvis.( 1 st )  
16. Val av valberedning på 2 år. ( 3-5 st )  
17. Val av sammankallande i valberedningen  
18. Verksamhetsplan för innevarande och nästa år  
19. Fastställande av medlemsavgift för de nästföljande två åren  
20. Propositioner  
21. Motioner  
22. Övriga ärenden  
23. Riksmötets avslutning  
Moment 4  
Kallelse och dagordning skall ske skriftligt via e-post eller SSL:s hemsida  
www.sjukhuslararforeningen.se   till medlemmarna senast 1 månad  
före riksmötet.  
Moment 5  
Extra riksmöte ska hållas då styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så 
skriftligt begär.  

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
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Moment 6  
Motion till riksmöte kan väckas av varje medlem som tillhör föreningen. Motion 
skall sändas till styrelsen senast 3 månader innan ordinarie riksmöte.  
Moment 7  
Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.  
Moment 8  
Omröstningar sker öppet. Personval sker då någon så begär med slutna  
röstsedlar.  
Uppstår lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten.  
Uppstår lika röstetal vid öppen omröstning avgör mötesordföranden.  

 
§ 5  Styrelsen  
Moment 1  
Styrelsen sköter föreningens angelägenheter och leder verksamheten i 
överensstämmelse med dessa stadgar och av riksmötet fattade beslut.  
Styrelsen är, då riksmötet inte är samlat, föreningens högsta beslutande  
organ.  Mellan styrelsemöten kan beslut fattas per capsulam. 
Moment 2  
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter. Vid jämnt röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
Av styrelsens ledamöter väljs ordföranden särskilt på 2 år.  
Övriga i styrelsen väljs för en tid av 4 år.  
Moment 3  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
Moment 4  
Inom styrelsen kan presidium utses, bestående av ordförande och vice  
ordförande.  
Moment 5  
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande och kassör var för  
sig.  
 

§ 6  Revision  
Moment 1  
Två lekmannarevisorer väljs för en tid av 4 år.  
Moment 2  
Till föreningens riksmöte avger lekmannarevisorerna utlåtande över  
räkenskaperna och styrelsens verksamhet under de föregående 2 åren  
samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet.  
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§ 7  Valberedning  
Moment 1  
Tre till fem ledamöter väljs vartannat år av riksmötet, varav en är  
sammankallande. Önskvärt är en ledamot från varje region.  
Moment 2  
Valberedningen ska verka för en regional spridning, jämn fördelning  
mellan BUP – SOMA och för en kontinuerlig förnyelse av styrelsen.  
 

§ 8  Stadgeändring  
Ändring av dessa stadgar beslutas av riksmötet. Beslut om ändring skall för att äga 
giltighet, fattas vid ordinarie riksmöte efter behandling på regionnivå och då 
godkännas av minst två tredjedelar av samtliga närvarande röstberättigande.  
 

§ 9  Upplösning  
Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande  
riksmöten.  
Besluten skall för att äga giltighet godkännas av minst tre fjärdedelar av närvarande 
röstberättigade.  
Sedan upplösningen verkställts skall behållningen användas enligt beslut som tas på 
sista riksmötet.  
 
 
 


