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Förslagg till ändriing av stad
dgarna förr Svensk Medicintek
M
knisk Föreening
Vid årsm
mötet 2019 fattades ettt första besluut om ändriing av MTF
Fs stadgar. FFör att de ny
ya
stadgarnna skall trädda i kraft kräävs nu att år
årsmötet 202
20 bekräftarr stadgeändrringen geno
om ett
förnyat beslut. En stadgeändri
s
ng kräver tvvå på varandra följandee årsmötesbbeslut för attt bli
giltigt.
Ändringgarna har vääsentligen trre olika bakkgrunder och
h inriktning
gar. Den förrst typen av ändring
utgör m
mindre justerrar av stadgarnas lydelsse på ett anttal punkter. Dessa fram
mgår att bifo
ogade
stadgeänndringsförslag och kom
mmenteras iinte ytterlig
gare här.
En annaan ändring handlar
h
om val av ordfö
förande för föreningen.
f
Enligt stadg
dgarnas tidig
gare
lydelse kan en ordfförende och
h vice ordförrande inte väljas
v
om i sina
s respekttive roller fö
ör två på
ger:
varandrra kommandde tvåårsperrioder. De nnuvarande sttadgarna säg
Ordföraande och vicce ordföran
nde väljs förr en period av
a två år occh kan inte oomväljas fö
ör
nästkom
mmande valpperiod.
Årsmöteet 2019 beslöt att dettaa skall ändraas till:
Ordföran
nde och vice ordförande väljs för en pperiod av två
å år och bör inte
i
omväljaas för nästkom
mmande
valperiod
d.

Styrelseen föreslår att dessa än
ndringar goodkänns en andra
a
gång vid 2020 årrs årsmöte. Och
O
därmed också trädeer i kraft.
Den treddje typen avv stadgeänd
dringen är koopplad till MTFs
M
relatiion med Sveenska
Läkaressällskapet (S
SLS).
Bakgrunnd
MTF ärr sedan långg tid tillbakaa en sektion inom Sven
nska Läkaressällskapet ( SLS). SLS har
beslutatt att från ochh med 2021 införa en nny medlemsskategori, medlemsföre
m
ening, för
föreninggar som i daag är sektion
ner i SLS. E
En medlemssförening an
nsluts med hhela sitt
medlem
msantal och utövar
u
infly
ytande i ochh betalar avg
gift till SLS i relation tiill antalet
läkarmeedlemmar i föreningen.. Samtliga m
medlemmar i föreningeen blir förenningsanknuttna
medlem
mmar i SLS. Alternativ
vet att kvarsttå som sekttion finns, men
m inför årrsmötet 2019
bedömdde styrelsen det som meest gynnsam
mt att MTF övergår till att bli medllemsförenin
ng i
SLS.
dgar för SLS
S som förelååg hösten 2019 innehölll en paragrraf
Det försslag till reviiderade stad
innebäraande att en medlemsförening i SL
LS endast kaan representteras av en lläkare vid SLS
S
fullmäkktige. Styrelse hade vid förra årsmöötet en förh
hoppning om
m att det skuulle vara mö
öjligt få
SLS att stryka dettaa krav. Mottsvarande krrav gäller in
nte för sektion i SLS.

SV
VENSK MEDICCINTEKNISK FÖRENING
SW
WEDISH SOCIIETY FOR MEEDICAL ENGINEERING

MTFs åårsmötesbesslut om stad
dgeändring 22019 var baaserat på att kravet på aatt MTF skaall
represennteras av enn läkare vid SLS fullmääktige inte skulle
s
kvarstå. Årsmöteets uttrycktee tydligt
att skullle de slutgilltiga stadgarrna för SLS
S innehålla en
e sådan besstämmelse, så skall MT
TF
kvarstå som sektionn i SLS. Occh den stadggeändring viid årsmötet 2019 som hhade sin gru
und i att
MTF gåår från av vaara sektion vid SLS tilll att bli en medlemsför
m
rening förkaastas vid årssmötet
2020.
Styrelseen hyser forrtfarande förrhoppningenn att SLS sk
kall stryka kravet
k
på atttt en
medlem
msförening representera
r
as av en läkaare vid SLS
S fullmäktig
ge. Styrelsenn föreslår därför
d
att de sttadgeändrinngar som berrör anslutniingsformen till SLS förrkastas i sinn nuvarande form
(se bilagga 1), men att
a årsmötett, en första ggång, besluttar om anpaassning av M
MTFs stadgar så att
de fungerar om MT
TF skulle blli medlemsfförening i SLS (se bilag
ga 2).
Styrelseen föreslår också att den
d bemyndiigas att, om
m SLS så god
dkänner, annsluta MTF som
medlem
msförening i SLS för deet fall SLS sskulle justerra sina stadg
gar så att M
MTF även som
medlem
msförening kan
k represen
nteras av enn icke-läkaree vid SLS fu
ullmäktige.
Ytterliggare informaation i ärend
det
Den som
m önskar mer än dennaa översiktligga bakgrund
dsinformatio
on eller som
m har
kommenntarer/synpuunkter angåående nämnnda stadgeän
ndringsförsllag och relaationen till SLS
S är
förstås vvälkommenn att kontaktt styrelsen. m
mtf@karoliinska.sll.se

