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Redovisning av stadgeändringar som träder i kraft 2023-01-01 
 

Tidigare lydelse av ändrade paragrafer Ny lydelse av ändrade paragrafer 

1.1 1.1.1 Medicinska Föreningen i 

Stockholm har till syfte: 

a. att bevaka och 

medverka i 

utvecklingen av 

utbildningen och 

förutsättningarna för 

studier vid 

Karolinska Institutet 

såsom studentkår 

enligt högskolelagen 

(1992:1434) 4 kap. 

8–14 §§, 

b. att sammansluta de 

studerande vid 

Karolinska 

Institutets 

utbildningar, 

c. att främja de 

medicinska 

vetenskapernas 

studium, 

d. att tillvarataga 

medlemmarnas 

övriga gemensamma 

intressen vid 

Karolinska Institutet 

och  

e. att bland 

medlemmarna alstra 

och vidmakthålla ett 

gott kamratskap. 

… 

1.1 1.1.1 Medicinska Föreningen i 

Stockholm har till syfte: 

a. att bevaka och 

medverka i 

utvecklingen av 

utbildningen och 

förutsättningarna för 

studier vid Karolinska 

Institutet såsom 

studentkår enligt 4 

kap. 8–14 §§ 

högskolelagen 

(1992:1434) 4 kap. 8–

14 §§, 

b. att sammansluta de 

studerande vid 

Karolinska Institutets 

utbildningar, 

c. att främja de 

medicinska 

vetenskapernas 

studium, 

d. att tillvarataga 

medlemmarnas övriga 

gemensamma 

intressen vid 

Karolinska Institutet 

och  

e. att bland 

medlemmarna alstra 

och vidmakthålla ett 

gott kamratskap. 

… 
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2.3.2 Om medlem enligt 2.2.1 

avskiljs från utbildning vid 

Karolinska Institutet 

upphör dennes medlemskap 

att gälla, såtillvida annat 

medlemskap icke föreligger 

enligt 2.1 b-e. 

2.3.2 Om medlem enligt 2.2.1 

avskiljs från utbildning vid 

Karolinska Institutet upphör 

dennes medlemskap att gälla, 

såtillvida annat medlemskap 

icke föreligger enligt 2.1 b-e. 

Eventuella avgifter är i 

sådant fall förverkade. 

2.5 Medlemmar enligt 2.2.1 och 2.2.3 

representeras av Föreningen gentemot 

Karolinska Institutet. 

 Alla medlemmar utom stödmedlemmar 

äger rätt att i tillämpliga delar begagna 

sig av de förmåner föreningen bjuder, 

såsom tillträde till föreningens lokaler 

inklusive sportstugan, i enlighet med 

särskilt, av Fullmäktige fastställt 

reglemente, samt att där utnyttja den 

service föreningen erbjuder, att deltaga i 

föreningens sammankomster och 

samkväm, att söka lån och stipendier ur 

tillgängliga fonder samt att för övrigt vid 

behov erhålla den hjälp och det stöd, 

som föreningen förmår lämna och dess 

tillgångar medgiver.  

 Stödmedlemmar får ges förmåner och 

tillgång till delar av föreningens 

verksamhet såsom andra medlemmar. 

Beslut om detta fattas av det organ som 

erbjuder förmånen eller bedriver 

verksamheten eller genom beslut av 

Fullmäktige. 

2.5 Medlemmar enligt 2.2.1 och 2.2.3 

representeras av Föreningen gentemot 

Karolinska Institutet. 

 Alla medlemmar utom stödmedlemmar 

äger rätt att i tillämpliga delar begagna sig 

av de förmåner föreningen bjuder, såsom 

tillträde till föreningens lokaler inklusive 

sportstugan, i enlighet med särskilt, av 

Fullmäktige fastställt reglemente, samt att 

där utnyttja den service föreningen 

erbjuder, att deltaga i föreningens 

sammankomster och samkväm, att söka 

lån och stipendier ur tillgängliga fonder 

samt att för övrigt vid behov erhålla den 

hjälp och det stöd, som föreningen förmår 

lämna och dess tillgångar medgiver.  

 Stödmedlemmar får ges förmåner och 

tillgång till delar av föreningens 

verksamhet såsom andra medlemmar. 

Beslut om detta fattas av det organ som 

erbjuder förmånen eller bedriver 

verksamheten eller genom ett generellt 

beslut av Fullmäktige. 

3.1. 3.1.1 Inspektor väljes av 

Fullmäktige bland 

professorer och 

universitetslektorer som 

verkar eller har verkat vid 

Karolinska Institutet för en 

mandatperiod om tre år. 

Valet av Inspektor meddelas 

föreningens medlemmar på 

3.1. 3.1.1 Inspektor väljes av 

Fullmäktige bland 

professorer och 

universitetslektorer som 

verkar eller har verkat vid 

Karolinska Institutet för en 

mandatperiod om tre år. 

Valet av Inspektor meddelas 

föreningens medlemmar på 
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lämpligt sätt samt 

Karolinska Institutets 

konsistorium, styrelse för 

utbildning och styrelse för 

forskarutbildning. 

lämpligt sätt samt Karolinska 

Institutets konsistorium, 

rektor och fakultetsnämnd. 

4.1 4.1.1 Rätt att påkalla 

föreningsmöte tillkommer: 

a. Inspektor 

b. revisor 

c.  Fullmäktige 

d. 50 

föreningsmedlemmar 

  Sådan framställning ställes 

skriftligen till styrelsen och 

skall innehålla uppgift om 

vilka ärenden den som 

påkallar föreningsmötet vill 

ska behandlas. Styrelsen ska 

utlysa föreningsmöte att 

kallas till en tidpunkt senast 

fyra veckor efter det 

framställning inkommit. 

Om så ej sker får den som 

rätteligen påkallade 

föreningsmöte själv utlysa 

det. 

4.1.2 Närvaro-, yttrande- och 

yrkande- och rösträtt vid 

föreningsmöte tillkommer 

envar föreningsmedlem. 

Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt vid 

föreningsmöte tillkommer 

Inspektor och föreningens 

revisorer. 

4.1.3 Kungörelse om 

föreningsmöte skall senast 

en vecka i förväg anslås 

inom föreningens lokaler 

och på föreningens 

hemsida, samt meddelas 

genom särskild försändelse 

4.1 4.1.1 Rätt att påkalla 

föreningsmöte tillkommer: 

a. Inspektor 

b. revisor 

c.  Fullmäktige 

d. minst en tiondel av 

föreningens 

medlemmar 

  Sådan framställning ställes 

skriftligen till styrelsen och 

skall innehålla uppgift om 

vilka ärenden den som 

påkallar föreningsmötet vill 

ska behandlas. Styrelsen ska 

utlysa föreningsmöte att 

kallas till en tidpunkt senast 

fyra veckor efter det 

framställning inkommit. Om 

så ej sker får den som 

rätteligen påkallade 

föreningsmöte själv utlysa 

det. 

4.1.2 Kungörelse om 

föreningsmöte skall senast en 

vecka i förväg anslås inom 

föreningens lokaler och på 

föreningens hemsida, samt 

meddelas genom särskild 

försändelse till föreningens 

röstberättigade medlemmar. 

4.2 Föreningsmötet har befogenhet: 

a.  att till föreningens övriga organ rikta 

rekommendationer, 

b.  att upplösa Fullmäktige och utlysa 

nyval, 

c.  att godkänna upplösning av 

föreningen enligt 16 kap, 



2022-11-21 

Fullmäktige 
SKRIVELSE 

 
 
 

 
4 / 33 

till föreningens 

röstberättigade 

medlemmar. 

4.1.4 Föreningens inspektor är 

ordförande under 

föreningsmötet. 

Föreningsmötet har att utse 

sekreterare vid mötet. 

4.1.5 Föreningsmötet har 

befogenhet: 

a.  att till föreningens 

övriga organ rikta 

rekommendationer, 

b.  att upplösa 

Fullmäktige och utlysa 

nyval, 

c.  att godkänna 

upplösning av föreningen 

enligt 16 kap, 

d.  att godkänna 

ändringar av stadgarna 

enligt 15 kap. 

4.1.6 Rösträtt i fråga enligt 4.1.5, 

c tillkommer endast 

föreningsmedlem enligt 

2.2.1. Föreningsmötet må ej 

fatta beslut i fråga enligt 

4.1.5, c med mindre än att 

minst två tredjedelar av 

antalet delegater – dock 

minst 10 % av föreningens 

röstberättigade medlemmar 

– är om beslutet ense. 

4.1.7 Vid föreningsmöte ska 

besluts- och 

referatsprotokoll föras. 

Protokoll bör färdigställas 

senast två veckor efter 

sammanträdet. Protokoll 

från föreningsmöte justeras 

av Inspektor jämte två av 

d.  att godkänna ändringar av stadgarna 

enligt 15 kap. 

4.3 Föreningens inspektor är ordförande 

under föreningsmötet. Föreningsmötet 

har att utse sekreterare vid mötet. 

4.4 4.4.1 Närvaro-, yttrande- och 

yrkande- och rösträtt vid 

föreningsmöte tillkommer 

envar föreningsmedlem 

enligt 2.2.1-5 eller 2.2.7. 

Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt vid 

föreningsmöte tillkommer 

övriga 

föreningsmedlemmar, 

Inspektor och föreningens 

revisorer. 

4.4.2 Rösträtt i fråga enligt 4.2 c 

tillkommer endast 

föreningsmedlem enligt 2.2.1. 

Föreningsmötet må ej fatta 

beslut i fråga enligt 4.2 c med 

mindre än att minst två 

tredjedelar av antalet 

delegater – dock minst 10 % 

av föreningens 

röstberättigade medlemmar 

– är om beslutet ense. 

4.5 4.5.1 Vid föreningsmöte ska 

besluts- och referatsprotokoll 

föras. Protokoll bör 

färdigställas senast två veckor 

efter sammanträdet. 

Protokoll från föreningsmöte 

justeras av Inspektor jämte 

två av föreningsmötet särskilt 

utsedda justeringspersoner. 

4.5.2 Justerat protokoll från 

föreningsmöte skall snarast 

efter justering finnas 

tillgängligt för medlemmar 
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föreningsmötet särskilt 

utsedda justeringsmän. 

4.1.8 Justerat protokoll från 

föreningsmöte skall snarast 

efter justering finnas 

tillgängligt för medlemmar 

på föreningens expedition. 

Kopia av justerat protokoll 

från föreningsmöte skall 

anslås inom Föreningens 

lokaler och på Föreningens 

hemsida senast fyra veckor 

efter sammanträdet. 

på föreningens expedition. 

Kopia av justerat protokoll 

från föreningsmöte skall 

anslås inom Föreningens 

lokaler och på Föreningens 

hemsida senast fyra veckor 

efter sammanträdet. 

4.6 Vid beslut om upplösning av Fullmäktige 

enligt 4.2 b. anses alltid nyval utlysas 

oavsett om det framgår av beslutet eller 

ej. Nyval sker enligt 14.7. Upplösning av 

Fullmäktige medför inte att styrelsen, 

talman eller vice talman entledigas. 

5.1.6 Vid förfall till sammanträde 

ska fullmäktigeledamot och 

-suppleant snarast, dock 

senast 24 timmar före 

sammanträdets början, 

anmäla detta till talmannen 

eller Föreningens 

sekreterare. 

5.1.6 Vid förhinder till 

sammanträde ska 

fullmäktigeledamot och -

suppleant snarast, dock 

senast 24 timmar före 

sammanträdets början, 

anmäla detta till talmannen 

eller Föreningens sekreterare. 

5.1.10 Föreningens sekreterare 

skall vara protokollförare 

vid Fullmäktiges 

sammanträden. Vid dennes 

förfall äger talman förrätta 

val av protokollförare. 

5.1.10 Föreningens sekreterare skall 

vara protokollförare vid 

Fullmäktiges sammanträden. 

Vid dennes förhinder äger 

talman förrätta val av 

protokollförare. 

5.1.11 Vid ordinarie ledamots 

förfall ska suppleant inträda 

i hens ställe under den tid 

som hen är frånvarande 

från sammanträdet. För 

ledamot utsedd av sektion 

inträder personlig 

suppleant. För övriga 

ledamöter inträder 

suppleanter enligt den 

rangordning som de har 

erhållit enligt 14.5.4, d. 

5.1.11 Vid ordinarie ledamots 

förhinder ska suppleant 

inträda i hens ställe under 

den tid som hen är 

frånvarande från 

sammanträdet. För ledamot 

utsedd av sektion inträder 

personlig suppleant. För 

övriga ledamöter inträder 

suppleanter enligt den 

rangordning som de har 

erhållit enligt 14.5.4, d. 
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5.3.2 Rätt att påkalla extra 

fullmäktigesammanträde 

tillkommer: 

a. Inspektor 

b. styrelsen 

c. revisor 

d. minst en fjärdedel av 

antalet ledamöter i 

Fullmäktige 

e. en sektion 

f. 50 

föreningsmedlemmar 

 Sådan hemställan ställes 

skriftligen till Fullmäktiges 

talman och skall innehålla 

uppgift om vilka ärenden 

den som påkallar 

sammanträdet vill ska 

behandlas. Talmannen skall 

inom två dagar utlysa 

fullmäktigesammanträde, 

att hållas senast tre veckor 

efter hemställan. 

5.3.2 Rätt att påkalla extra 

fullmäktigesammanträde 

tillkommer: 

a. Inspektor 

b. styrelsen 

c. revisor 

d. minst en fjärdedel av 

antalet ledamöter i 

Fullmäktige 

e. en sektion 

f. det antal medlemmar 

som är minst av 1/50 av 

föreningens 

medlemmar eller 50 

stycken medlemmar. 

 Sådan hemställan ställes 

skriftligen till Fullmäktiges 

talman och skall innehålla 

uppgift om vilka ärenden den 

som påkallar sammanträdet 

vill ska behandlas. 

Talmannen skall inom två 

dagar utlysa 

fullmäktigesammanträde, att 

hållas senast tre veckor efter 

hemställan. 

5.3.3 Det åligger talmannen att 

utlysa Fullmäktiges 

sammanträden i enlighet 

med 5.3.4. Om talmannen 

är förhindrad att göra detta 

åligger det styrelsen att 

utlysa Fullmäktiges 

sammanträden. 

5.3.3 Det åligger talmannen att 

utlysa Fullmäktiges 

sammanträden i enlighet 

med 5.3.4 eller 5.3.2. Om 

talmannen och vice 

talmannen är förhindrade att 

göra detta åligger det 

styrelsen att utlysa 

Fullmäktiges sammanträden. 

Om inte heller styrelsen kan 

utlysa sammanträde i 

Fullmäktige kan i stället 

Inspektor göra detta. 

5.10 Valbar till förtroendepost enligt 5.11 b, c 

och d är sådan person som äger rösträtt 

enligt 14.4.4. Valbar till förtroendepost 

5.10 Valbar till förtroendepost enligt 5.11 b, c 

och d är studentmedlem enligt 2.2.1. 

Valbar till förtroendepost enligt 5.11 h, i, j, 
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enligt 5.11 h, i, j och l, 5.9.1, 5.12.3 f och 

5.12.4 a, b, c och d är föreningsmedlem. 

och l och m, 5.9.1, och 5.12.4 a, b, c och d 

är föreningsmedlem. 

5.11 Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde ska hållas senast den 15 

december. Dock ska mellan kungörande 

av valresultatet enligt 14.5.7 och 

Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde förflyta en tid av minst 

fjorton dagar. Vid det konstituerande 

sammanträdet ska Fullmäktige: 

a. godkänna protokoll över 

valförrättningen, 

b. välja Föreningens ordförande 

och minst en och högst tre 

vice ordförande samt, om det 

finns flera vice ordförande, 

besluta om i vilken ordning de 

inträder i ordförandens ställe, 

c. välja Föreningens sekreterare, 

d. välja övriga ledamöter av 

Föreningens styrelse, 

e. välja talman och vice talman 

för Fullmäktige, 

f. välja två sakrevisorer samt två 

sakrevisorssuppleanter, 

g. välja auktoriserad revisor 

jämte suppleant för denne, 

h. välja standarförare, 

i. välja värdinna, 

j. välja utgivare samt godkänna 

ställföreträdande utgivare för 

varje periodisk skrift eller 

annan verksamhet för vilken 

utgivningsbevis gäller, 

k. välja revisorer för de stiftelser 

som Föreningen förvaltar, 

l. välja gravvårdare, 

m. välja valberedning. 

Beslut i ärendena a-h, k samt l kan ej 

delegeras. Beslut i övriga ärenden i 

denna paragraf kan endast delegeras 

5.11 Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde ska hållas senast den 15 

december. Dock ska mellan kungörande 

av valresultatet enligt 14.5.7 och 

Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde förflyta en tid av minst 

fjorton dagar. Vid det konstituerande 

sammanträdet ska Fullmäktige: 

a. godkänna protokoll över 

valförrättningen, 

b. välja Föreningens ordförande 

och minst en och högst tre vice 

ordförande samt, om det finns 

flera vice ordförande, besluta 

om i vilken ordning de inträder 

i ordförandens ställe, 

c. välja Föreningens sekreterare, 

d. välja övriga ledamöter av 

Föreningens styrelse, 

e. välja talman och vice talman för 

Fullmäktige, 

f. välja två sakrevisorer samt två 

sakrevisorssuppleanter, 

g. välja auktoriserad revisor jämte 

suppleant för denne, 

h. välja standarförare, 

i. välja värdinna, 

j. välja utgivare samt godkänna 

ställföreträdande utgivare för 

varje periodisk skrift eller annan 

verksamhet för vilken 

utgivningsbevis gäller, 

k. välja revisorer för de stiftelser 

som Föreningen förvaltar, 

l. välja gravvårdare, 

m. välja valberedning. 

Beslut i ärendena a-h, k samt ml kan ej 

delegeras. Beslut i övriga ärenden i denna 
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genom särskilt beslut i varje enskilt 

ärende. 

paragraf kan endast delegeras genom 

särskilt beslut i varje enskilt ärende. 

5.12 5.12.1 Fullmäktige skall vid 

sammanträde ej tidigare än 

Fullmäktiges 

konstituerande 

sammanträde och senast 

den 15 december: 

a. fastställa rambudget 

för nästa 

verksamhetsår, 

b. fastställa storleken av 

medlemsavgifterna, 

c. fastställa 

verksamhetsplan för 

nästa verksamhetsår. 

5.12.2 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 25 

februari: 

a. fastställa reviderad 

budget för innevarande 

verksamhetsår 

b. fastställa reviderad 

verksamhetsplan för 

innevarande 

verksamhetsår 

c. fastställa tidpunkt för 

allmänna val till 

Fullmäktige. 

5.12.3 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 30 

april: 

a. granska 

verksamhetsberättelse

n för föregående 

verksamhetsår, 

b. fastställa vinst- och 

förlusträkning samt 

balansräkning för 

föregående 

verksamhetsår, 

5.12 5.12.1 Fullmäktige skall vid 

sammanträde ej tidigare än 

Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde och senast den 

15 december: 

a. fastställa rambudget 

för nästa 

verksamhetsår, 

b. fastställa storleken 

av 

medlemsavgifterna, 

c. fastställa 

verksamhetsplan för 

nästa 

verksamhetsår. 

5.12.2 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 25 

februari: 

a. fastställa reviderad budget 

för innevarande 

verksamhetsår 

b. fastställa reviderad 

verksamhetsplan för 

innevarande verksamhetsår 

a. fastställa tidpunkt för 

allmänna val till Fullmäktige. 

5.12.3 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 31 

maj: 

a. granska 

verksamhetsberättelsen 

för föregående 

verksamhetsår, 

b. fastställa årsbokslut 

eller årsredovisning 

(inklusive vinst- och 

förlusträkning och 

balansräkning) för 

föregående 

verksamhetsår, 
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c. besluta om disposition 

av verksamhetsårets 

överskott eller sätt för 

täckande av 

underskott, 

d.  granska 

revisionsberättelsen 

för föregående 

verksamhetsår, 

e. besluta om 

ansvarsfrihet för de 

verkställande organen 

och för övriga av 

Fullmäktige valda 

förtroendevalda. 

5.12.4 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 30 

juni: 

a. välja värd, 

b. välja arkivarie, 

c. välja bibliotekarie, 

d. välja valnämnd. 

5.12.5  Beslut i ärenden enligt 

5.12.1 och 5.12.3 kan ej 

delegeras. Beslut i ärenden i 

5.12.4 kan endast delegeras 

genom särskilt beslut i varje 

enskilt ärende. 

c. besluta om disposition 

av verksamhetsårets 

överskott eller sätt för 

täckande av underskott, 

d.  granska 

revisionsberättelsen för 

föregående 

verksamhetsår, 

e. besluta om ansvarsfrihet 

för de verkställande 

organen och för övriga 

av Fullmäktige valda 

förtroendevalda. 

5.12.4 Fullmäktige skall vid 

sammanträde senast den 30 

juni: 

a. välja värd, 

b. välja arkivarie, 

c. välja bibliotekarie, 

d. välja valnämnd. 

5.12.5  Beslut i ärenden enligt 5.12.1 

och 5.12.3 kan ej delegeras. 

Beslut i ärenden i 5.12.4 kan 

endast delegeras genom 

särskilt beslut i varje enskilt 

ärende. 

5.13.6 Till 

fullmäktigesammanträde 

äger föreningens 

medlemmar tillträde. 

Fullmäktige må dock därest 

synnerliga skäl därtill 

föranleder för visst ärende 

med fem sjättedelars 

majoritet besluta att 

överläggning skall hållas 

bakom lyckta dörrar. 

5.13.6 Till fullmäktigesammanträde 

äger föreningens medlemmar 

tillträde. Fullmäktige må 

dock därest synnerliga skäl 

därtill föranleder för visst 

ärende med fem sjättedelars 

majoritet besluta att 

överläggning skall hållas 

bakom lyckta dörrar. Vid 

överläggning bakom lyckta 

dörrar har enbart 

Fullmäktiges ledamöter och 

suppleanter, talman, vice 

talman, protokollförare, 
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Inspektor, revisorer och 

personer som Fullmäktige 

särskilt har beslutat 

närvarorätt. 

7.1.7 Föreningens sekreterare 

skall vara protokollförare 

vid Styrelsens 

sammanträden. Vid dennes 

frånfälle väljer Styrelsen 

annan protokollförare bland 

de närvarande 

styrelseledamöterna. 

7.1.8 Styrelsemedlemmar samt 

adjungerade har 

tystnadsplikt i frågor 

rörande enskilda 

föreningsmedlemmars 

förhållanden. 

7.1.7 Föreningens sekreterare skall 

vara protokollförare vid 

Styrelsens sammanträden. 

Vid dennes förhinder väljer 

Styrelsen annan 

protokollförare bland de 

närvarande 

styrelseledamöterna. 

7.1.8 Styrelsemedlemmar samt 

adjungerade har 

tystnadsplikt i frågor rörande 

enskilda 

föreningsmedlemmars och 

studerandes ekonomiska och 

sociala förhållanden. 

7.1.9 Styrelsen fattar beslut vid 

sammanträden. 

Då beslut behöver fattas i 

visst ärende innan Styrelsen 

stadgeenligt hinner 

sammankallas, kan dock 

beslut, i Styrelsens ställe, 

fattas av följande personer i 

förening: 

1. Föreningens ordförande, 

2. en av Föreningens vice 

ordföranden samt 

3. ordföranden för det 

verkställande eller 

beredande organ som 

har att handlägga 

ärendet eller, om inget 

sådant organ har att 

handlägga ärendet, 

Föreningens 

sekreterare. 

 Minst två av dessa personer 

skall delta i och vara ense 

7.1.9 Styrelsen fattar beslut vid 

sammanträden. 

Då beslut behöver fattas i 

visst ärende innan Styrelsen 

stadgeenligt hinner samman-

kallas, kan dock beslut, i 

Styrelsens ställe, fattas av 

följande personer i förening: 

1. Föreningens ordförande, 

2. en av Föreningens vice 

ordföranden samt 

3. ordföranden för det 

verkställande eller 

beredande organ som har 

att handlägga ärendet 

eller, om inget sådant 

organ har att handlägga 

ärendet, Föreningens 

sekreterare. 

 Minst två av dessa personer 

skall delta i och vara ense om 

beslutet för att det skall vara 

giltigt och kunna verkställas. 
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om beslutet för att det skall 

vara giltigt och kunna 

verkställas. Sådant beslut 

skall dokumenteras och 

underställas Styrelsen vid 

nästkommande 

styrelsesammanträde. 

 

Sådant beslut skall 

dokumenteras och 

underställas Styrelsen vid 

nästkommande 

styrelsesammanträde.  

I brådskande fall kan beslut 

även fattas per capsulam. 

Ett sådant beslut ska 

anmälas vid nästa 

styrelsesammanträde. 

 7.1.10 Ordföranderådet, som består 

av ordförande för alla 

föreningens kårorgan, har 

en rådgivande funktion för 

styrelsen och bör konsulteras 

och informeras om frågor 

gällande kårens verksamhet. 

 

7.2.6 Skattmästaren äger rätt, och 

är på anmodan av 

ordföranden skyldig att 

närvara vid Styrelsens 

sammanträde. 

7.2.6 Skattmästaren och 

föreningens högsta 

tjänsteman äger rätt, och är 

på anmodan av ordföranden 

skyldig att närvara vid 

Styrelsens sammanträde. 

7.2.7 Till Styrelsen är föreningens 

ordförande för närmast 

föregående verksamhetsår, 

de utskottsordföranden som 

ej är ledamöter av Styrelsen, 

revisorerna samt Inspektor 

adjungerade. Dessutom 

äger Styrelsen adjungera 

medlemmar och tjänstemän 

inom föreningen samt 

personer utom föreningen, 

som Styrelsen anser bör 

närvara vid behandlingen av 

viss fråga. 

 

7.2.7 Till Styrelsen är föreningens 

ordförande för närmast 

föregående verksamhetsår, 

om denna inte har blivit 

avsatt, de 

utskottsordföranden som ej 

är ledamöter av styrelsen, 

Utbildningsrådets 

ordförande, revisorerna samt 

Inspektor adjungerade. 

Dessutom äger styrelsen 

adjungera medlemmar och 

tjänstemän inom föreningen 

samt personer utom 

föreningen, som Styrelsen 

anser bör närvara vid 

behandlingen av viss fråga. 

7.3 Styrelsen åligger: 7.3 Styrelsen åligger: 
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a. att som Fullmäktiges 

verkställande organ leda 

föreningens verksamhet med 

biträde av utskott och 

nämnder, 

b. att bereda ärenden, förutom 

val och entlediganden, som ska 

behandlas av Fullmäktige samt 

att avge yttrande i ärenden 

enligt 5.3.5 och 5.5 varvid skall 

anges om styrelsen tillstyrker, 

avstyrker eller anser frågan 

med en förklaring vara 

besvarad samt de andra 

yrkanden som styrelsen har i 

ärendet, 

c. att besluta om utdelning av 

Medicinska Föreningens 

stipendier, 

d. att inför Fullmäktige ansvara 

för föreningens ekonomi, för 

förvaltningen av dess egendom 

och för föreningens 

verksamhet, 

e. att verkställa Fullmäktiges 

beslut, 

f. att för kommande 

verksamhetsår upprätta förslag 

till budget och 

verksamhetsplan för 

föreningens verksamhet och 

vid behov lämna förslag till 

revidering av dessa, 

g. att med avseende på 

tilländalupet verksamhetsår 

upprätta och förelägga 

Fullmäktige 

verksamhetsberättelse, vinst- 

och förlusträkning och 

balansräkning samt förslag 

om disposition av 

verksamhetsårets överskott 

eller sätt för täckande av 

underskott, 

a. att som Fullmäktiges 

verkställande organ leda 

föreningens verksamhet med 

biträde av utskott och nämnder, 

b. att bereda ärenden, förutom val 

och entlediganden, som ska 

behandlas av Fullmäktige samt 

att avge yttrande i ärenden 

enligt 5.3.5 och 5.5 varvid skall 

anges om styrelsen tillstyrker, 

avstyrker eller anser frågan med 

en förklaring vara besvarad samt 

de andra yrkanden som 

styrelsen har i ärendet, 

c. att besluta om utdelning av 

Medicinska Föreningens 

stipendier, 

d. att inför Fullmäktige ansvara för 

föreningens ekonomi, för 

förvaltningen av dess egendom 

och för föreningens verksamhet, 

e. att verkställa Fullmäktiges 

beslut, 

f. att för kommande 

verksamhetsår upprätta förslag 

till budget och verksamhetsplan 

för föreningens verksamhet och 

vid behov lämna förslag till 

revidering av dessa, 

g. att med avseende på 

tilländalupet verksamhetsår 

upprätta och förelägga 

Fullmäktige 

verksamhetsberättelse, 

årsbokslut eller årsredovisning 

(inklusive vinst- och 

förlusträkning och 

balansräkning) samt förslag om 

disposition av verksamhetsårets 

överskott eller sätt för täckande 

av underskott, 

h. att anställa och entlediga 

tjänstemän hos föreningen och 

fastställa dessas 
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h. att anställa och entlediga 

tjänstemän hos föreningen och 

fastställa dessas 

avlöningsförmåner och övriga 

anställningsvillkor, 

i. att i övrigt handha de uppgifter 

i fråga om föreningens 

verksamhet, som icke 

uttryckligen ålagts annat 

verkställande organ eller 

befattningshavare, 

j. att bland sina medlemmar utse 

kontaktpersoner till 

Föreningens sektioner, en 

styrelsemedlem må dock väljas 

till kontaktperson för mer än 

en sektion, 

k. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

l. att utse representanter till 

bolagsstämmor i Föreningens 

dotterbolag och andra bolag i 

vilka Föreningen innehar 

aktier och därvid besluta om 

röstinstruktioner, 

m. att fullgöra Föreningens 

åligganden som förvaltare av 

till Föreningen anknutna 

stiftelser, 

n. att välja och entlediga 

ordförande och övriga 

ledamöter i utskotten och 

utskottens underordnande 

grupper. 

o. att övervaka efterlevnaden av 

stadgar, reglementen, 

instruktioner och övriga 

styrdokument, 

p. att tillse att dokumenten i 

punkt o är uppdaterade och 

aktuella. 

avlöningsförmåner och övriga 

anställningsvillkor, 

i. att i övrigt handha de uppgifter i 

fråga om föreningens 

verksamhet, som icke 

uttryckligen ålagts annat 

verkställande organ eller 

befattningshavare, 

j. att bland sina medlemmar utse 

kontaktpersoner till 

Föreningens sektioner, en 

styrelsemedlem må dock väljas 

till kontaktperson för mer än en 

sektion, 

k. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

l. att utse representanter till 

bolagsstämmor i Föreningens 

dotterbolag och andra bolag i 

vilka Föreningen innehar aktier 

och därvid besluta om 

röstinstruktioner, 

m. att fullgöra Föreningens 

åligganden som förvaltare av till 

Föreningen anknutna stiftelser, 

n. att välja och entlediga 

ordförande och övriga ledamöter 

i utskotten och utskottens 

underordnande grupper. 

o. att övervaka efterlevnaden av 

stadgar, reglementen, 

instruktioner och övriga 

styrdokument, 

p. att tillse att dokumenten i punkt 

o är uppdaterade och aktuella. 

7.8 Medicinska Föreningens ordförande och 

vice ordföranden åligger: 

7.8 Medicinska Föreningens ordförande och 

vice ordföranden åligger: 
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a. att i allmänhet representera 

föreningen och föra dess talan 

b. att förbereda de ärenden som 

förekommer till behandling i 

styrelsen 

c. att tillse att av Fullmäktige och 

styrelsen fattade beslut blir 

verkställda 

d.  att tillse att de ärenden som följer 

av de åligganden styrelsen har 

enligt 7.3, tas upp till behandling av 

styrelsen och att det sker i rätt tid. 

 Styrelsens övriga medlemmar skall vara 

behjälpliga i fullgörandet av dessa 

åligganden. 

 

a.       att i allmänhet på ett gott sätt 

representera föreningen och föra 

dess talan samt följa föreningens 

värdegrund 

b.      att förbereda de ärenden som 

förekommer till behandling i 

styrelsen 

c.      att tillse att av Fullmäktige och 

styrelsen fattade beslut blir 

verkställda 

d.       att tillse att de ärenden som följer av 

de åligganden styrelsen har enligt 

7.3, tas upp till behandling av 

styrelsen och att det sker i rätt tid. 

 Styrelsens övriga medlemmar skall vara 

behjälpliga i fullgörandet av dessa 

åligganden. 

7.10 Vid Föreningens ordförandes förfall ska 

en vice ordförande inträda i dennes 

ställe. Om det finns flera vice 

ordföranden sker detta enligt den 

ordning som Fullmäktige har beslutat. 

Vice ordföranden(a) skall i övrigt vara 

ordföranden behjälplig i dennes arbete 

under verksamhetsåret. 

Vid förfall för ordförande och alla vice 

ordföranden ska styrelsen utse en eller 

två av dess medlemmar till att fullgöra de 

uppgifter som annars ankommer på 

ordföranden och vice ordföranden(a). 

Tills att styrelsen har kunnat fatta ett 

sådant beslut svarar den äldste 

styrelseledamoten, som ej själv har 

förfall, för att ordförandens och vice 

ordförandens uppgifter fullgörs. 

 

7.10 Vid Föreningens ordförandes förfall ska en 

vice ordförande inträda i dennes ställe. 

Om det finns flera vice ordföranden sker 

detta enligt den ordning som Fullmäktige 

har beslutat. Vice ordföranden(a) skall i 

övrigt vara ordföranden behjälplig i 

dennes arbete under verksamhetsåret. 

Vid förfall för ordförande och alla vice 

ordföranden ska styrelsen utse en eller två 

av dess medlemmar till att fullgöra de 

uppgifter som annars ankommer på 

ordföranden och vice ordföranden(a). Tills 

att styrelsen har kunnat fatta ett sådant 

beslut svarar den styrelseledamot som 

suttit längst tid i styrelsen, som ej själv 

har förfall, för att ordförandens och vice 

ordförandens uppgifter fullgörs. I det fall 

då flera styrelseledamöter har suttit i 

styrelsen lika länge, svarar den 

styrelseledamot som varit studentmedlem 

i föreningen längst och som ej själv har 

förfall, för att ordförandes och vice 

ordförandes uppgifter fullgörs. 
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Om styrelsens övriga ledamöter 

7.12 Styrelsens övriga ledamöter ska vid 

Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde presentera sina 

intentioner i Styrelsen, varefter dessa 

skall anses som respektive övrige 

ledamots arbetsbeskrivning och mål 

under verksamhetsåret. För ändring i 

arbetsbeskrivningen krävs ett 

styrelsebeslut, samt rapport till 

Fullmäktige. 

Om styrelsens övriga ledamöter 

7.12 Styrelsens övriga ledamöter ska vid 

Fullmäktiges konstituerande 

sammanträde presentera sina intentioner i 

Styrelsen, varefter dessa skall anses som 

respektive övrige ledamots 

arbetsbeskrivning och mål under 

verksamhetsåret. För ändring i 

arbetsbeskrivningen krävs ett 

styrelsebeslut, samt rapport till 

Fullmäktige. 

8.5 Verkställande eller beredande organ 

fattar beslut vid sina sammanträden. I 

brådskande fall kan dock beslut fattas 

per capsulam. Ett sådant beslut skall 

anmälas vid nästa sammanträde. För att 

verkställande eller beredande organ skall 

kunna fatta beslut krävs att mer än 

hälften av antalet ledamöter är 

närvarande vid sammanträdet. 

 Sammanträde leds av organets 

ordförande eller, vid ordförandens 

förfall, dess vice ordförande, om sådan 

finns. Vid både ordförandes och vice 

ordförandes förfall äger sammanträdet 

förrätta val av ordförande att leda 

sammanträdet. 

8.5 Verkställande eller beredande organ fattar 

beslut vid sina sammanträden. I 

brådskande fall kan dock beslut fattas per 

capsulam. Ett sådant beslut skall anmälas 

vid nästa sammanträde. För att 

verkställande eller beredande organ skall 

kunna fatta beslut krävs att mer än hälften 

av antalet ledamöter är närvarande vid 

sammanträdet. 

 Sammanträde leds av organets ordförande 

eller, vid ordförandens förhinder, dess 

vice ordförande, om sådan finns. Vid både 

ordförandes och vice ordförandes 

förhinder äger sammanträdet förrätta val 

av ordförande att leda sammanträdet. 

(ny) 

Allmänt om utskott och nämnder 

9.1 Utskott och nämnder åligger: 

a. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

b. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till styrelsen. 
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Om Förvaltningsutskottet 

9.1 9.1.1 Förvaltningsutskottet 

utgöres av dess ordförande, 

vice ordförande och 

sekreterare, Föreningens 

ordförande, Föreningens 

vice ordförande, 

ordföranden i 

Sportstugunämnden samt 

minst en och högst åtta 

övriga ledamöter. 

9.1.2 Utskottet kan, om så 

bedömes lämpligt till viss 

fråga, adjungera 

medlemmar eller 

tjänstemän inom 

Föreningen. Adjungerade 

äger yttranderätt, men ej 

yrkanderätt eller rätt att 

deltaga i beslut. 

9.1.3 Förvaltningsutskottet 

förelägger styrelsen förslag 

till budget för nästa 

verksamhetsår efter 

infordran av 

anslagsframställan från 

utskott, sektioner, nämnder 

och övriga organ och 

funktionärer. 

9.1.4 Utskottet äger fatta beslut, 

därest mer än hälften av 

antalet ledamöter är 

närvarande vid 

omröstningen. 

Om Förvaltningsutskottet 

9.2 9.2.1 Förvaltningsutskottet utgöres 

av dess ordförande, vice 

ordförande och sekreterare, 

Föreningens ordförande, 

Föreningens vice ordförande, 

ordföranden i 

Sportstugunämnden samt 

minst en och högst åtta 

övriga ledamöter. 

9.2.2 Utskottet kan, om så 

bedömes lämpligt till viss 

fråga, adjungera medlemmar 

eller tjänstemän inom 

Föreningen. Adjungerade 

äger yttranderätt, men ej 

yrkanderätt eller rätt att 

deltaga i beslut. 

9.2.3 Förvaltningsutskottet 

förelägger styrelsen förslag 

till budget för nästa 

verksamhetsår efter 

infordran av 

anslagsframställan från 

utskott, sektioner, nämnder 

och övriga organ och 

funktionärer. 

9.1.4 Utskottet äger fatta beslut, 

därest mer än hälften av 

antalet ledamöter är 

närvarande vid 

omröstningen. 

9.2 Ändras till 9.3 

9.3 Förvaltningsutskottet åligger: 

a. att leda av föreningen anställd 

personals verksamhet, 

b. att besluta om kårhusets och 

kårexpeditionernas öppettider, 

9.4 Förvaltningsutskottet åligger: 

a.  att leda av föreningen anställd 

personals verksamhet, 

b.  att besluta om kårhusets och 

kårexpeditionernas öppettider, 
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c. att besluta om nycklar och 

behörighet till lokalerna för 

förtroendevalda och tjänstemän, 

d. att informera sig om och ansvara 

för föreningens och dess organs 

ekonomiska skötsel, 

e. att besluta om lån och indrivande 

på juridisk väg, 

f. att föra förhandlingar om lön och 

andra anställningsvillkor med av 

föreningen anställd personal, 

g. att ansvara för föreningens 

samtliga fastigheter, lokaler och 

byggnader, 

h. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

i. att ansvara för anställd personals 

arbetsmiljö, 

j. att ansvara för rekrytering av 

personal, förhandla om 

anställningsvillkor och lämna 

förslag i anställningsärenden till 

styrelsen, 

k. att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

styrelsen, 

l.  att ansvara för att föreningens 

varulager, inventarier, konst, 

utrustning och andra materiella 

tillgångar vårdas, är tillräckligt 

försäkrade och vid behov ersätts, 

m. att ansvara för föreningens 

allmänna IT-system och IT-

resurser samt dataskydd. 

 

c.  att besluta om nycklar och 

behörighet till lokalerna för 

förtroendevalda och tjänstemän, 

d.  att informera sig om och ansvara för 

föreningens och dess organs 

ekonomiska skötsel, 

e.  att besluta om lån och indrivande på 

juridisk väg, 

f.  att föra förhandlingar om lön och 

andra anställningsvillkor med av 

föreningen anställd personal, 

g.  att ansvara för föreningens samtliga 

fastigheter, lokaler och byggnader, 

h. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

h.  att ansvara för anställd personals 

arbetsmiljö, 

i.  att ansvara för rekrytering av 

personal, förhandla om 

anställningsvillkor och lämna förslag 

i anställningsärenden till styrelsen, 

k. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till styrelsen, 

j.  att ansvara för att föreningens 

varulager, inventarier, konst, 

utrustning och andra materiella 

tillgångar vårdas, är tillräckligt 

försäkrade och vid behov ersätts, 

k.  att ansvara för föreningens allmänna 

IT-system och IT-resurser samt 

dataskydd. 

l.  att bereda föreningens 

årsredovisning eller årsbokslut. 
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Om Mottagningsutskottet 

9.4 Mottagningsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

föreningens ordförande, 

Mottagningsutskottets sekreterare samt 

högst tolv övriga ledamöter. Föreningens 

vice ordförande är personlig suppleant 

för föreningens ordförande och är 

ständigt adjungerad. För att utskottet 

ska kunna fatta beslut krävs att mer än 

hälften av dess ledamöter är 

närvarande. 

Om Mottagningsutskottet 

9.5 Mottagningsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

föreningens ordförande, 

Mottagningsutskottets sekreterare samt 

högst tolv övriga ledamöter. Föreningens 

vice ordförande är personlig suppleant för 

föreningens ordförande och är ständigt 

adjungerad. För att utskottet ska kunna 

fatta beslut krävs att mer än hälften av 

dess ledamöter är närvarande. 

9.5 Mottagningsutskottet åligger: 

a. att samordna 

introduktionsverksamheten 

b. att samordna Föreningens 

presentation för nya medlemmar 

c. att anordna amphioxverksamheten 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

9.6 Mottagningsutskottet åligger: 

a. att samordna 

introduktionsverksamheten 

b. att samordna Föreningens presentation 

för nya medlemmar 

c. att anordna amphioxverksamheten. 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 

9.6 Ändras till 9.7 

Om Näringslivsutskottet 

9.7 Näringslivsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

föreningens ordförande, 

Näringslivsutskottets sekreterare samt 

högst tolv övriga ledamöter. Föreningens 

vice ordförande är personlig suppleant 

för föreningens ordförande och ständigt 

adjungerad. För att utskottet skall kunna 

fatta beslut krävs att mer än hälften av 

utskottets ledamöter är närvarande. 

Om Näringslivsutskottet 

9.8 Näringslivsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

föreningens ordförande, 

Näringslivsutskottets sekreterare samt 

högst tolv övriga ledamöter. Föreningens 

vice ordförande är personlig suppleant för 

föreningens ordförande och ständigt 

adjungerad. För att utskottet skall kunna 

fatta beslut krävs att mer än hälften av 

utskottets ledamöter är närvarande. 

9.8 Näringslivsutskottet åligger: 

a.  att sörja för föreningens kontakter 

med svenskt och utländskt 

9.9 Näringslivsutskottet åligger: 

a.  att delta i arbetet med att sörja för 

föreningens kontakter med svenskt 
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näringsliv samt offentlig sektor vad 

gäller medlemmarnas framtida 

arbetsmarknad 

b. att handha företags och 

organisationers sponsring av 

Medicinska Föreningens 

verksamhet 

c.  att samråda med andra kårorgan 

angående sponsring och 

annonsförsäljning inom dessas 

verksamhetsområde 

d. att verka för anordnandet av en 

arbetsmarknadsdag 

e.  att verkställa utredningar i 

arbetsmarknads- och 

sponsringsfrågor 

f.  att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

g.  att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

 

och utländskt näringsliv samt 

offentlig sektor vad gäller 

medlemmarnas framtida 

arbetsmarknad 

b. att bidra till arbetet med företags 

och organisationers sponsring av 

Medicinska Föreningens verksamhet 

c.  att samråda med andra kårorgan 

angående sponsring och 

annonsförsäljning inom dessas 

verksamhetsområde 

d. att verka för anordnandet av en 

arbetsmarknadsdag 

e.  att verkställa utredningar i 

arbetsmarknads- och 

sponsringsfrågor. 

f.  att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

g.  att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 

 

Om Kulturutskottet 

9.9 Kulturutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

föreningens ordförande, Kulturutskottet 

sekreterare samt högst tolv övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande 

är personlig suppleant för föreningens 

ordförande och är ständigt adjungerad. 

För att utskottet skall kunna fatta beslut 

krävs att mer än hälften av utskottets 

ledamöter är närvarande. 

Om Kulturutskottet 

9.10 Kulturutskottet utgörs av dess ordförande, 

dess vice ordförande, föreningens 

ordförande, Kulturutskottet sekreterare 

samt högst tolv övriga ledamöter. 

Föreningens vice ordförande är personlig 

suppleant för föreningens ordförande och 

är ständigt adjungerad. För att utskottet 

skall kunna fatta beslut krävs att mer än 

hälften av utskottets ledamöter är 

närvarande. 

9.10 Kulturutskottet åligger: 

a. att anordna kulturell verksamhet för 

Föreningens medlemmar 

b. att samverka med de kårföreningar 

som sysslar med kulturell 

verksamhet 

c. att verkställa utredningar i kulturella 

frågor 

9.11 Kulturutskottet åligger: 

a. att anordna kulturell verksamhet för 

Föreningens medlemmar 

b. att samverka med de kårföreningar som 

sysslar med kulturell verksamhet 

c. att verkställa utredningar i kulturella 

frågor. 
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d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 

Om Programutskottet 

9.11 Programutskottet utgörs av dess 

ordförande, föreningens ordförande, 

Programutskottets sekreterare, spritis, 

ekonomichef, vice ordförande samt 

övriga ledamöter. Föreningens vice 

ordförande är personlig suppleant för 

föreningens ordförande och är ständigt 

adjungerad. För att utskottet skall kunna 

fatta beslut krävs att mer än hälften av 

utskottets ledamöter är närvarande. 

Om Programutskottet 

9.12 Programutskottet utgörs av dess 

ordförande, föreningens ordförande, 

Programutskottets sekreterare, spritis, 

ekonomichef, vice ordförande samt övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande är 

personlig suppleant för föreningens 

ordförande och är ständigt adjungerad. 

För att utskottet skall kunna fatta beslut 

krävs att mer än hälften av utskottets 

ledamöter är närvarande. 

 

9.12 Ändras till 9.13 

9.13 Programutskottet åligger: 

a. att planera och verkställa föreningens 

programverksamhet 

b. att sprida kännedom om 

verksamheten 

c. att vid varje års slut genomföra 

inventering och bokföring av de av 

programutskottet handhavda mat- 

och dryckesförråden 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

 

9.14 Programutskottet åligger: 

a. att planera och verkställa föreningens 

programverksamhet 

b. att sprida kännedom om verksamheten 

c. att vid varje års slut genomföra 

inventering och bokföring av de av 

programutskottet handhavda mat- 

och dryckesförråden. 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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Om Kommunikationsutskottet 

9.14 K0mmunikationsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, 

Kommunikationsutskottets sekreterare 

samt högst elva övriga ledamöter. 

Föreningens vice ordförande är personlig 

suppleant för föreningens ordförande 

och är ständigt adjungerad. För att 

kunna fatta beslut krävs att mer än 

hälften av utskottets ledamöter är 

närvarande. 

Om Kommunikationsutskottet 

9.15 K0mmunikationsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, 

Kommunikationsutskottets sekreterare 

samt högst elva övriga ledamöter. 

Föreningens vice ordförande är personlig 

suppleant för föreningens ordförande och 

är ständigt adjungerad. För att kunna fatta 

beslut krävs att mer än hälften av 

utskottets ledamöter är närvarande. 

9.15 Ändras till 9.16 

9.16 Kommunikationsutskottet åligger: 

a. att planera och verkställa 

föreningens informations- och 

kommunikationsverksamhet 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

c. att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

Styrelsen 

d. att verkställa utredningar i 

kommunikations- och 

informationsfrågor. 

 

9.17 Kommunikationsutskottet åligger: 

a. att planera och verkställa 

föreningens informations- och 

kommunikationsverksamhet 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

c. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen 

b. att verkställa utredningar i 

kommunikations- och 

informationsfrågor. 

 

9.17 Ändras till 9.18 



2022-11-21 

Fullmäktige 
SKRIVELSE 

 
 
 

 
22 / 33 

Om Idrottsutskottet 

9.18 Idrottsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, 

Idrottsutskottets sekreterare samt högst 

fjorton övriga ledamöter. Föreningens 

vice ordförande är personlig suppleant 

för föreningens ordförande och ständigt 

adjungerad. För att utskottet skall kunna 

fatta beslut krävs att mer än hälften av 

utskottets ledamöter är närvarande. 

Om Idrottsutskottet 

9.19 Idrottsutskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, Idrottsutskottets 

sekreterare samt högst fjorton övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande är 

personlig suppleant för föreningens 

ordförande och ständigt adjungerad. För 

att utskottet skall kunna fatta beslut krävs 

att mer än hälften av utskottets ledamöter 

är närvarande. 

9.19 Idrottsutskottet åligger: 

a. att erbjuda föreningens 

medlemmar möjlighet till fysisk 

aktivitet 

b. att bevaka händelser av 

idrottsmedicinskt intresse 

c. att ansvara för det idrottsliga 

utbytet med andra studentkårer 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

 

9.20 Idrottsutskottet åligger: 

a. att erbjuda föreningens medlemmar 

möjlighet till fysisk aktivitet 

b. att bevaka händelser av 

idrottsmedicinskt intresse 

c. att ansvara för det idrottsliga utbytet 

med andra studentkårer 

d.      att planera och genomföra en 

idrottsdag varje termin. 

d. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

e. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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Om Likabehandlingsnämnden 

9.20 Likabehandlingsnämnden utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, 

Likabehandlingsnämndens sekreterare 

samt högst tjugo övriga ledamöter. 

Föreningens vice ordförande är personlig 

suppleant för föreningens ordförande 

och ständigt adjungerad. För att 

nämnden skall kunna fatta beslut krävs 

att mer än hälften av nämndens 

ledamöter är närvarande. 

Om Likabehandlingsnämnden 

9.21 Likabehandlingsnämnden utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, 

Likabehandlingsnämndens sekreterare 

samt högst tjugo övriga ledamöter. 

Föreningens vice ordförande är personlig 

suppleant för föreningens ordförande och 

ständigt adjungerad. För att nämnden 

skall kunna fatta beslut krävs att mer än 

hälften av nämndens ledamöter är 

närvarande. 

 

9.21 Likabehandlingsnämnden åligger: 

a. att bevaka rättvisan och 

jämställdheten inom utbildningen 

och kåren vad gäller kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. 

b. att ansvara för samverkan med 

andra studentkårer i ovanstående 

frågor  

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

 

9.22 Likabehandlingsnämnden åligger: 

a. att bevaka rättvisan och 

jämställdheten inom utbildningen 

och kåren vad gäller kön, 

könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. 

b. att ansvara för samverkan med 

andra studentkårer i ovanstående 

frågor. 

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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Om Stipendieprövningsnämnden 

9.22 Stipendieprövningsnämnden utgöres av 

dess ordförande och högst sex övriga 

ledamöter. Nämndens ledamöter har 

tystnadsplikt i frågor rörande enskilda 

föreningsmedlemmars personliga och 

ekonomiska förhållanden. 

Om Stipendieprövningsnämnden 

9.23 Stipendieprövningsnämnden utgöres av 

dess ordförande och högst sex övriga 

ledamöter. Nämndens ledamöter har 

tystnadsplikt i frågor rörande enskilda 

föreningsmedlemmars och studenters 

personliga och ekonomiska förhållanden. 

9.23 Stipendieprövningsnämnden åligger: 

a. att för styrelsen bereda ärenden om 

utdelande av stipendier genom 

prövning av inkomna ansökningar, 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

c. att vid verksamhetsårets slut 

avgiva verksamhetsberättelse till 

styrelsen. 

9.24 Stipendieprövningsnämnden åligger: 

a. att för styrelsen bereda ärenden om 

utdelande av stipendier genom 

prövning av inkomna ansökningar. 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

c. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till styrelsen. 

Om Internationella utskottet 

9.24 Internationella utskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, utskottets 

sekreterare samt högst tjugo övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande 

är personlig suppleant för föreningens 

ordförande och ständigt adjungerad. För 

att utskottet ska kunna fatta beslut 

krävs att mer än hälften av utskottets 

ledamöter är närvarande. 

Om Internationella utskottet 

9.25 Internationella utskottet utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, utskottets 

sekreterare samt högst tjugo övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande är 

personlig suppleant för föreningens 

ordförande och ständigt adjungerad. För 

att utskottet ska kunna fatta beslut krävs 

att mer än hälften av utskottets ledamöter 

är närvarande. 

9.25 Internationella utskottet åligger:  

a. att verka för internationalisering inom 

Medicinska Föreningen och på 

Karolinska Institutet 

b. att ansvara för samverkan med andra 

studentkårer i ovanstående frågor 

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

9.26 Internationella utskottet åligger:  

a. att verka för internationalisering inom 

Medicinska Föreningen och på 

Karolinska Institutet 

b. att ansvara för samverkan med andra 

studentkårer i ovanstående frågor. 

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut avgiva 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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Om Utskottet Global Friends 

9.26 Utskottet Global Friends utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, utskottets 

sekreterare samt högst fjorton övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande 

är personlig suppleant för Föreningens 

ordförande och ständigt adjungerad. För 

att utskottet ska kunna fatta beslut 

krävs att mer än hälften av utskottets 

ledamöter är närvarande. 

Om Utskottet Global Friends 

9.27 Utskottet Global Friends utgörs av dess 

ordförande, dess vice ordförande, 

Föreningens ordförande, utskottets 

sekreterare samt högst fjorton övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande är 

personlig suppleant för Föreningens 

ordförande och ständigt adjungerad. För 

att utskottet ska kunna fatta beslut krävs 

att mer än hälften av utskottets ledamöter 

är närvarande. 

9.27 Utskottet Global Friends åligger: 

a. att anordna aktiviteter som främjar 

gemenskap bland nationella och 

internationella studenter 

b. att samordna mottagningen för 

internationella studenter 

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut avge 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 

 

9.28 Utskottet Global Friends åligger: 

a. att anordna aktiviteter som främjar 

gemenskap bland nationella och 

internationella studenter 

b. att samordna mottagningen för 

internationella studenter. 

c. att vid sina sammanträden föra 

protokoll 

d. att vid verksamhetsårets slut avge 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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Om Ceremoninämnden 

9.28 Ceremoninämnden utgörs av Inspektor, 

standarföraren, värdparet, Medicinska 

Föreningens ordförande, Medicinska 

Föreningens vice ordförande och två 

övriga ledamöter. Till nämndens 

sammanträden är Programutskottets och 

Mottagningsutskottets ordföranden 

ständigt adjungerade. Standarföraren 

ska vara nämndens ordförande. 

De två övriga ledamöterna väljs av 

Fullmäktige på tre års mandattid. Mellan 

val av de två övriga ledamöterna ska 

förflyta en tid om minst ett år. 

Om Ceremoninämnden 

9.29 Ceremoninämnden utgörs av Inspektor, 

standarföraren, värdparet, Medicinska 

Föreningens ordförande, Medicinska 

Föreningens vice ordförande och två 

övriga ledamöter. Till nämndens 

sammanträden är Programutskottets och 

Mottagningsutskottets ordföranden 

ständigt adjungerade. Standarföraren ska 

vara nämndens ordförande. 

De två övriga ledamöterna väljs av 

Fullmäktige på tre års mandattid. Mellan 

val av de två övriga ledamöterna ska 

förflyta en tid om minst ett år. 

9.29 Ceremoninämnden åligger: 

a. att utveckla och verka för 

kontinuitet i Föreningens 

ceremonier och i kontakten med 

för Föreningen viktiga individer, 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

c. att vid verksamhetsårets slut avge 

verksamhetsberättelse till 

Styrelsen. 
 

9.30 Det åligger Ceremoninämnden att 

utveckla och verka för kontinuitet i 

föreningens ceremonier och traditioner. 

a. att utveckla och verka för kontinuitet 

i Föreningens ceremonier och i 

kontakten med för Föreningen 

viktiga individer, 

b. att vid sina sammanträden föra 

protokoll, 

c. att vid verksamhetsårets slut avge 

verksamhetsberättelse till Styrelsen. 
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(ny) 

Om Hållbarhetsutskottet 

9.31 Hållbarhetsutskottet utgörs av dess ordförande, 

vice ordförande, föreningens ordförande samt 

utskottets sekreterare, kassör och övriga 

ledamöter. Föreningens vice ordförande är 

personlig suppleant för föreningens ordförande 

och ständigt adjungerad. 

 

(ny) 9.32 Hållbarhetsutskottet åligger:  

a.  att organisera evenemang för att öka 

medvetenheten om miljökrisen hos 

föreningsmedlemmar.  

b.      att främja en hållbar utveckling inom och 

utanför föreningen.  

 

… 

10.5.2

 Sektionsstyrelsesamm

anträdena är öppna för alla 

sektionens medlemmar, 

vilka har närvaro-, yttrande- 

och yrkanderätt vid 

sammanträdena. Rösträtt 

tillfaller endast 

ledamöterna. Närvaro-, 

yttrande- och yrkanderätt 

tillfaller även Styrelsens 

ledamöter, Inspektor och 

föreningens revisorer. 

… 

… 

10.5.2 

 Sektionsstyrelsesamma

nträdena är öppna för alla 

sektionens medlemmar, vilka 

har närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt vid 

sammanträdena. Rösträtt 

tillfaller endast 

sektionsstyrelseledamöterna. 

Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt tillfaller även 

Styrelsens ledamöter, 

Inspektor och föreningens 

revisorer. 

… 

… 

10.6.4 Vid 

sektionsstyrelsesammanträ

de ska protokoll föras. För 

detta svarar sektionens 

sekreterare. Protokoll 

justeras av sammanträdets 

ordförande och sekreterare 

jämte en vid sammanträdet 

särskilt utsedd 

… 

10.6.4 Vid 

sektionsstyrelsesammanträde 

ska protokoll föras. För detta 

svarar sektionens 

sekreterare. Protokoll 

justeras av sammanträdets 

ordförande och sekreterare 

jämte en vid sammanträdet 

särskilt utsedd 
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justeringsperson. Protokoll 

bör färdigställas, delges 

organets medlemmar och 

finnas tillgängliga på 

föreningens expedition i 

justerat skick inom två 

veckor från respektive 

sammanträde samt anmälas 

till organets nästkommande 

sammanträde. 

… 

justeringsperson. Protokoll 

bör färdigställas, delges 

sektionsstyrelsens 

medlemmar och finnas 

tillgängliga på föreningens 

expedition i justerat skick 

inom två veckor från 

respektive sammanträde 

samt anmälas till 

sektionsstyrelsens 

nästkommande 

sammanträde. 

… 

(ny) 11.1.2 Inom Medicinska föreningen 

finns följande råd: 

1. Utbildningsrådet 

2. Studiesociala rådet 

3. Internationella rådet 

4. Ordföranderådet 

5. De äldstes råd 

 

 Dessa råd regleras genom 

sina respektive reglementen. 

Utbildningsrådet regleras 

även av stadgarna nedan. 

11.1.2  Ett råds ledamöter utgörs av 

en representant från varje 

sektion samt dess 

ordförande och vice 

ordförande enligt 11.1.3. Om 

det särskilt anges i ett råds 

reglemente kan även andra 

personer ingå i rådet. 

Samtliga rådsledamöter bör 

utses i januari varje år. 

Om Utbildningsrådet 

11.2 11.2.1 Utbildningsrådet utgörs av 

en representant från varje 

sektion, Medicinska 

Föreningens  

studentrepresentanter i 

Universitetsövergripande 

organ som rör utbildning på 

grund, avancerad samt 

forskarnivå och forskning 

och slutligen rådets samt 

Föreningens ordförande och 

vice ordförande.  

11.1.3  Styrelsen ska välja en 

ordförande och en vice 

ordförande för varje råd. 

11.2.2 Styrelsen ska välja en 

ordförande och en vice 

ordförande för 



2022-11-21 

Fullmäktige 
SKRIVELSE 

 
 
 

 
29 / 33 

En person kan vara 

ordförande eller vice 

ordförande för flera råd. 

Ordförande och vice 

ordförande får inte 

samtidigt vara 

sektionsrepresentant i 

rådet. 

 

Utbildningsrådet. En person 

kan vara ordförande eller vice 

ordförande för flera råd. 

Ordförande och vice 

ordförande får inte samtidigt 

vara sektionsrepresentant i 

rådet. 

 

11.1.4  Rådet sammanträder på 

kallelse av dess ordförande. 

 Rätt att påkalla råd 

tillkommer: 

a. styrelsen 

b. Inspektor 

c. revisor 

d. minst en 

fjärdedel av 

rådets ledamöter. 

 Sådan hemställan göres 

skriftligen till rådets 

ordförande. Denne skall 

inom två dagar utlysa 

sammanträde, att hållas 

senast två veckor efter 

hemställan. I hemställan 

ska anges vilka ärenden som 

de påkallande vill behandla 

vid sammanträdet. 

11.2.3  Utbildningsrådet 

sammanträder på kallelse av 

dess ordförande. 

 Rätt att påkalla 

utbildningsråd tillkommer: 

a. styrelsen 

b. Inspektor 

c. revisor 

d. sektionsstyrelse 

e. minst en fjärdedel 

av rådets 

ledamöter 

 Sådan hemställan göres 

skriftligen till 

Utbildningsrådets 

ordförande. Denne skall inom 

två dagar utlysa 

sammanträde, att hållas 

senast två veckor efter 

hemställan. I hemställan ska 

anges vilka ärenden som de 

påkallande vill behandla vid 

sammanträdet. 

11.1.5  Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt tillfaller, 

förutom rådsledamöterna, 

styrelsens och Fullmäktiges 

ledamöter, Inspektor och 

föreningens revisorer. 

 

11.2.4 Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt tillfaller, förutom 

rådsledamöterna, styrelsens 

och Fullmäktiges ledamöter, 

Inspektor, och föreningens 

revisorer och alla Medicinska 

Föreningens 

studentrepresentanter.  
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11.1.6 Råd må i vissa frågor med 

sig adjungera 

föreningsmedlem eller 

annan som därvid erhåller 

närvaro- och yttranderätt. 

11.2.5 Utbildningsrådet må i vissa 

frågor med sig adjungera 

föreningsmedlem eller annan 

som därvid erhåller närvaro- 

och yttranderätt. 

11.1.7  Råd kan vid behandling av 

känsliga personfrågor med 

fem sjättedelars majoritet 

besluta att förhandling skall 

ske bakom lyckta dörrar. 

Endast rådsledamöter har 

då rätt att närvara vid 

behandling av detta ärende. 

 

11.2.6  Utbildningsrådet kan vid 

behandling av känsliga 

personfrågor och strategiskt 

viktiga frågor med fem 

sjättedelars majoritet besluta 

att förhandling skall ske 

bakom lyckta dörrar. Endast 

rådsledamöter, föreningens 

revisorer, samt de personer 

som Utbildningsrådet 

beslutar har då rätt att 

närvara vid behandling av 

detta ärende. 

11.1.8 Rådsledamöter samt 

adjungerade har 

tystnadsplikt i frågor 

rörande enskilda 

föreningsmedlemmars och 

studerandes personliga och 

ekonomiska förhållanden. 

11.2.7       Rådsledamöter samt 

adjungerade har 

tystnadsplikt i frågor rörande 

enskilda 

föreningsmedlemmars och 

studerandes personliga och 

ekonomiska förhållanden. 

11.2 11.2.1  Ett råd är beslutmässigt om 

mer än hälften av 

ledamöterna är närvarande 

vid sammanträde och om 

kallelse har skett i 

föreskriven ordning. Ett råd 

har endast beslutanderätt i 

de frågor som anges i dessa 

stadgar eller rådets 

reglemente. 

 

11.3 11.3.1  Utbildningsrådet är 

beslutmässigt om mer än 

hälften av ledamöterna är 

närvarande vid 

sammanträdet och om 

kallelse har skett i föreskriven 

ordning. Utbildningsrådet 

har endast beslutanderätt i de 

frågor som anges i dessa 

stadgar eller rådets 

reglemente. 

11.2.2  Beslut i rådet fattas med 

enkel röstövervikt, om inte 

annat är föreskrivet för viss 

typ av beslut i dessa stadgar, 

reglemente eller 

11.3.2  Beslut i Utbildningsrådet 

fattas med enkel röstövervikt, 

om inte annat är föreskrivet 

för viss typ av beslut i dessa 

stadgar, reglemente eller 
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instruktion. Varje 

närvarande ledamot har en 

röst. Vid lika röstetal gäller 

den mening som 

sammanträdets ordförande 

biträder, utom i personfråga 

då i stället lotten skiljer. 

instruktion. Varje närvarande 

ledamot har en röst. Vid lika 

röstetal gäller den mening 

som sammanträdets 

ordförande biträder, utom i 

personfråga då i stället lotten 

skiljer. 

11.2.3 Omröstning sker öppet. I 

personfrågor kan dock, om 

rådsledamot så begär, 

omröstning genomföras 

med slutna röstsedlar. 

Rådsledamot äger ej utöva 

sin rösträtt via ombud eller 

fullmakt. 

11.3.3 Omröstning sker öppet. I 

personfrågor kan dock, om 

rådsledamot så begär, 

omröstning genomföras med 

slutna röstsedlar. 

Rådsledamot äger ej utöva 

sin rösträtt via ombud eller 

fullmakt. 

11.2.4  Vid råd skall protokoll 

föras. För detta svarar en 

protokollförare, som utses 

av rådet. 

11.3.4  Vid utbildningsråd skall 

protokoll föras. För detta 

svarar en protokollförare, 

som utses av rådet. 

12.3 Disciplinära åtgärder vidtages av en 

disciplinnämnd bestående av 

föreningens ordförande, vice ordförande, 

två ledamöter utsedda av Styrelsen samt 

Inspektor, eller av denne utsedd ledamot 

av Karolinska Institutets kommitté för 

utbildning på grund- och avancerad nivå 

eller kommitté för utbildning på 

forskarnivå. 

12.3 Disciplinära åtgärder vidtages av en 

disciplinnämnd bestående av föreningens 

ordförande, vice ordförande, två 

ledamöter utsedda av Styrelsen samt 

Inspektor, eller av denne utsedd ledamot 

av Karolinska Institutets kommitté för 

utbildning på grund- och avancerad nivå 

eller kommitté för utbildning på 

forskarnivå. Likabehandlingsnämndens 

ordförande är adjungerad till 

disciplinnämnden. Om någon av 

disciplinnämndens ledamöter är föremål 

för ärende i nämnden får denna inte delta 

vid sammanträdet. 

 Nämnden kan även besluta om 

upphävande av disciplinära åtgärder. 

12.4 Disciplinnämnden sammanträder under 

ordförandeskap av föreningens 

ordförande. Rätt att sammankalla 

12.4 Disciplinnämnden sammanträder under 

ordförandeskap av föreningens 

ordförande. Vid ordförandes förfall kan 

Disciplinnämnden välja en ordförande 

inom sig. Rätt att sammankalla 
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Disciplinnämnden tillkommer Inspektor 

och Styrelsen. 

 

Disciplinnämnden tillkommer Inspektor, 

och styrelsen och sakrevisorer. 

13.2 13.2.1 Styrelsen ska senast fem 

veckor före fullmäktiges 

ordinarie sammanträde 

enligt 5.12.3 till revisorerna 

avlämna 

verksamhetsberättelse samt 

vinst- och förlusträkning 

och balansräkning för 

tilländalupet 

verksamhetsår. 

... 

13.2 13.2.1 Styrelsen ska senast fem 

veckor före fullmäktiges 

ordinarie sammanträde enligt 

5.12.3 till revisorerna 

avlämna 

verksamhetsberättelse samt 

årsbokslut eller 

årsredovisning vinst- och 

förlusträkning och 

balansräkning för 

tilländalupet verksamhetsår. 

… 

13.4 Revisorerna äger rätt att under löpande 

år taga del av verksamheten. 

13.4 Revisorerna äger rätt att under löpande år 

taga del av verksamheten och att såväl 

under året som då revisionen ska 

genomföras få tillgång till alla 

handlingar som de anser sig behöva för 

revisionen. 

14.5 14.5.1 Sedan röstningen har 

avslutats ska offentlig 

rösträkning äga rum. 

Rösträkningen ska vara 

avslutad senast 24 timmar 

efter valförrättningens 

avslutande. 

14.5 14.5.1 Sedan röstningen har 

avslutats ska offentlig 

rösträkning äga rum. 

Rösträkningen ska vara 

avslutad senast 24 timmar 

efter röstningens avslutande. 

14.7 14.7.1 Nyval kan utlysas av 

Inspektor enligt 14.5.6 och 

14.6.2. Om Inspektor 

utlyser nyval ska Inspektor 

samtidigt kungöra när 

nyvalet ska hållas. Nyval ska 

hållas inom sex veckor efter 

att Inspektor har utlyst det. 

 14.7.2 Vid nyval gäller samma 

bestämmelser som för 

14.7 14.7.1 Nyval kan utlysas av 

Inspektor enligt 14.5.6 och 

14.6.2 och av föreningsmötet 

enligt 4.1.5 b. Om Inspektor 

eller föreningsmötet utlyser 

nyval ska Inspektor samtidigt 

kungöra när nyvalet ska 

hållas. Nyval ska hållas inom 

sex veckor efter att Inspektor 

eller föreningsmötet har 

utlyst det. 
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ordinarie val i detta kapitel 

med följande undantag: 

a. I stället för vad som 

anges i 14.4.1. ska 

Inspektor besluta om 

under vilka dagar det 

allmänna valet ska 

förrättas. 

b. I stället för vad som 

anges i 14.4.2 ska 

Valnämnden fastställa 

valtider inom de dagar 

som Inspektor har 

beslutat enligt a. ovan. 

c. Tidsfristen i 14.4.6 får 

minskas till två veckor i 

stället för tre veckor. 

d. Tidsfristen i 14.3 får 

minskas till tre veckor i 

stället för fyra veckor. 

 14.7.3 Inspektor äger besluta, om 

omständigheterna så 

föranleder, att vid nyval 

enligt 14.6.2 ny 

kandidatregistrering ej skall 

göras. 

 

 14.7.2 Nyval kan inte utlysas efter 

31 augusti. Om Fullmäktige 

upplöses enligt 4.1.5 b efter 

31 augusti gäller att 

Fullmäktige förblir obesatt 

tills att ett nytt Fullmäktige 

har tillträtt efter ordinarie 

val i oktober. 

 14.7.3 Vid nyval gäller samma 

bestämmelser som för 

ordinarie val i detta kapitel 

med följande undantag: 

a. I stället för vad som anges 

i 14.4.1. ska Inspektor 

besluta om under vilka 

dagar det allmänna valet 

ska förrättas. 

b. I stället för vad som anges 

i 14.4.2 ska Valnämnden 

fastställa valtider inom 

de dagar som Inspektor 

har beslutat enligt a. 

ovan. 

c. Tidsfristen i 14.4.6 får 

minskas till två veckor i 

stället för tre veckor. 

d. Tidsfristen i 14.3 får 

minskas till tre veckor i 

stället för fyra veckor. 

 14.7.4 Inspektor äger besluta, om 

omständigheterna så 

föranleder, att vid nyval 

enligt 14.6.2, ny 

kandidatregistrering ej skall 

göras. 

15.1.5 Beslutad stadgeändring ska 

omedelbart kungöras i 

föreningslokalen och på 

föreningens hemsida samt 

meddelas föreningens 

betalande medlemmar. 

15.1.5 Beslutad stadgeändring ska 

omedelbart kungöras i 

föreningslokalen och på 

föreningens hemsida samt 

meddelas föreningens 

betalande medlemmar. 

 


