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Förslag angående ändring av stadgarna för Svensk Medicinteknisk Förening
Vid årsmötet 2020 fattades ett första beslut om ändring av MTFs stadgar. För att de nya
stadgarna skall träda i kraft krävs nu att årsmötet 2021 bekräftar stadgeändringen genom ett
förnyat beslut. En stadgeändring kräver två på varandra följande årsmötesbeslut för att bli
giltig.
Den aktuella stadgeändringen är kopplad till MTFs relation till Svenska Läkaresällskapet
(SLS).
Bakgrund
MTF är sedan lång tid tillbaka en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS). SLS
beslutade att från och med 2021 införa en ny medlemskategori, medlemsförening, för
föreningar som är sektioner i SLS. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal
och utövar inflytande i och betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i
föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS.
Alternativet att kvarstå som sektion finns, men styrelsen bedömde att det vore gynnsamt för
MTF att övergå till att bli medlemsförening i SLS.
De nya stadgarna för SLS innehåller en paragraf innebärande att en medlemsförening i SLS
endast kan representeras av en läkare vid SLS fullmäktige. Styrelse hade vid förra årsmötet en
förhoppning om att det skulle vara möjligt få SLS att stryka detta krav. Motsvarande krav
gäller inte för sektion i SLS.
MTFs årsmötesbeslut om stadgeändring 2020 var baserat på att kravet på att MTF skall
representeras av en läkare vid SLS fullmäktige inte skulle kvarstå. Årsmötet uttryckte tydligt
att skulle så vara fallet, skall MTF kvarstå som sektion i SLS. Och den stadgeändring vid
årsmötet 2020 som hade sin grund i att MTF går från av vara sektion vid SLS till att bli en
medlemsförening i så fall förkastas vid årsmötet 2021.
Efter en omfattande dialog med SLS står det klart att en justering av SLS stadgar inte kommer
att ske. Och försök att hitta altenativa former för icke-läkares medverkan vid SLS fullmäktige
har visat sig strida mot SLS stadgar.
Styrelsen föreslår därför att de stadgeändringar som beslutades för första gången vid
årsmötet 2020 förkastas då de nu är skall beslutas en andra gång vid årets årsmöte. Stadgarna
förblir därmed oförändrade. Och MTF kommer att förbli en sektion inom SLS.

