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§1

Reglementet
Detta reglemente kompletterar de bestämmelser om Disciplinnämnden och behandlingen av
disciplinärenden som finns i Medicinska Föreningens stadgars kapitel om disciplinära
åtgärder.

§2

Funktion och ställning
För att vidtaga disciplinära åtgärder mot medlem och för att utreda förseelse och anmälan
som kan leda till sådan åtgärd finns vid Medicinska Föreningen i Stockholm en
disciplinnämnd.
Vid Disciplinnämndens behandling av disciplinärenden i första instans har denna
beslutande funktion. Styrelsen har att tillse att Disciplinnämndens beslut verkställs.
Studiesociala rådet har i den mån behov finns, beredande och rådgivande funktion till
Disciplinnämnden.
Vid Fullmäktiges behandling av disciplinärenden i andra instans har disciplinnämnden
beredande funktion. Studiesociala rådet har i den mån behov finns, rådgivande funktion till
Fullmäktige och Disciplinnämnden.

§3

Sammansättning
Om Disciplinnämndens sammansättning är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.

§4

Ansvarsförhållande
Disciplinnämnden ansvarar i sin verksamhet inför Fullmäktige.

§5

Sammanträdesformer, yttranderätt och anmälan
Om Disciplinnämndens sammanträdesformer, sammankallande av nämnden och rättighet att
yttra sig inför nämnden är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.
Anmälan från medlem eller annan om förseelse som kan medföra disciplinära åtgärder,
skall ställas till Disciplinnämnden och lämnas till Styrelsen eller Inspektor, vilka därvid har
att sammankalla Nämnden.
Disciplinnämnden kan hålla förhör med person som har upplysningar att lämna vilka
behövs för Nämndens behandling av ett ärende.

§6

Grund för disciplinära åtgärder
Följande förseelser kan utgöra grund för disciplinpåföljd:
a. medlems vägran att ställa sig till efterrättelse av föreningen fattat beslut såtillvida detta
beslut inte innebär brott mot Föreningens stadgar, reglementen eller instruktioner eller i
Riket gällande lagar, förordningar eller med stöd därav utfärdade bestämmelser
b. brott mot stadga, reglemente eller instruktion
c. medlems uppträdande eller annan handling som allvarligt skadar Föreningens egendom
eller anseende eller motverkar Föreningens syfte.
Vid ringa förseelse utdelas ej disciplinpåföljd.
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§7

Disciplinpåföljder
Disciplinpåföljd kan utdelas till den medlem hos vilken grund finns för disciplinära åtgärder
enligt §6 ovan. Följande påföljder finns att tillgå för Nämnden:
Varning är den lägsta disciplinpåföljden. Varning kan, om inte synnerliga skäl till
motsatsen föreligger, till en medlem endast utdelas tre gånger i rad. Efter tre varningar ska
vanligtvis annan disciplinpåföljd utdelas.
Avstängning från Föreningens verksamhet och lokaler under viss tid innebär att
medlemmen ej får vistas i Föreningens lokaler eller taga del av verksamhet anordnad av
Föreningen. Därmed förloras en del av de stadgeenliga medlemsförmånerna. Medlemmen
innehar dock fortfarande de rättigheter som enligt lag tillkommer medlem av obligatorisk
studentkår samt får del av information från Föreningen till dess medlemmar. Vid beslut om
avstängning skall beslut fattas om avstängningens varaktighet eller om när beslut om
avstängningens upphörande ska fattas.
Anmälan till Karolinska Institutets disciplinnämnd. Föreningens ledamot i Karolinska
Institutets disciplinnämnd bör adjungeras till Disciplinnämnden om denna påföljd kan bli
aktuell.
Uteslutning ur Föreningen kan ske av medlem som är ständig ledamot, invald,
hedersledamot eller gästande medlem. I stadgarna finns föreskrifter om uteslutning.

§8

Utdelande av disciplinära åtgärder
Beslut om disciplinära åtgärder fattas på sätt som anges i Föreningens stadgar.
Vid beslut om disciplinära åtgärder skall den som är föremål för beslutet snarast
skriftligt meddelas detta.
Anteckning om utdelad disciplinpåföljd skall för den berörda medlemmen införas i
medlemsregistret och meddelas de funktionärer och tjänstemännen som behöver känna till det
för att verkställa disciplinpåföljden.

§9

Överklagande
Talan mot Disciplinnämndens beslut (överklagan) föres på sätt som anges i Föreningens
stadgar. Den som har blivit föremål för disciplinära åtgärder skall då denne meddelas beslutet
skriftligt upplysas om sin möjlighet att överklaga Disciplinnämndens beslut. Skriftlig
överklagan skall ha inkommit till Disciplinnämnden senast tre veckor efter det att den som
var föremål för beslutet kan anses ha tagit del av detta.
Vid inkommen överklagan skall Disciplinnämnden undersöka om det finns anledning
att ompröva beslutet. Om grund för omprövning finns skall Disciplinnämnden behandla
ärendet igen och fatta nytt beslut i ärendet i enlighet med stadgar och reglemente. Om grund
för omprövning ej finns skall överklagan snarast vidarebefordras till överklagandeinstansen
tillsammans med ett yttrande från Disciplinnämnden om dess syn på ärendet.

§10

Övriga åligganden
Disciplinämnden har, förutom vad som nämns ovan, följande åligganden:
a. att vid sina sammanträden föra referats- och beslutsprotokoll. Sekreterare väljs vid
sammanträde,
b. att efter varje verksamhetsårs slut till styrelsen avgiva verksamhetsberättelse.

