STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR KLINISK NEUROFYSIOLOGI
tillika medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS)
§1
Svensk förening för klinisk neurofysiologi utgör en riksomfattande sammanslutning av
neurofysiologiskt intresserade läkare och vetenskapsmän. Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi är en
medlemsförening i Svenska Läkarsällskapet (SLS) samt specialistförening inom Sveriges Läkarförbund
§2
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologis ändamål är att främja området klinisk neurofysiologi vad avser
forskning, utbildning och utveckling.
Som SLS medlemsförening för klinisk neurofysiologi ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS
sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlåtande i eller handläggs ärenden
som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra
medlemsförening/ar/sektion/er i SLS ska samråd med denna/dessa ske. Medlem bör vara läkare för att kunna
delta i beslut som här avses.
§3
Såsom specialistförening inom Sveriges Läkarförbund har föreningen till uppgift:
att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda
att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom klinisk neurofysiologi
att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen
§4
Föreningen består av medlemmar, associerade medlemmar samt hedersmedlemmar. Medlemskap i
föreningen innebär enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknutet medlemskap i SLS.
Medlem: Medlemskap i föreningen kan vinnas av läkare som tillhör Sveriges Läkarförbund. Inval förrättas
av styrelsen efter förslag av två medlemmar. Är icke samtliga styrelsemedlemmar ense om beslutet
hänskjutes avgörandet till föreningen. Utfaller därvid minst två tredjedelar av de angivna rösterna till den
föreslagnes förmån, är denne antagen till medlem.
Associerad medlem: För klinisk neurofysiologi intresserad person, som icke fyller villkoren för
medlemskap, kan inväljas i föreningen som associerad medlem. Inval förrättas av styrelsen efter samma
grunder, som stadgats för medlemskap. Associerad medlem, som ej är medlem av Sveriges Läkarförbund,
har icke rösträtt i förbundsangelägenhet eller i fråga, som angår föreningen i dess egenskap av delförening
inom Förbundet. I övriga ärenden äger associerad medlem samma rättigheter och ålägges samma
skyldigheter som stadgats för medlem.
Hedersmedlem: Till hedersmedlem kan föreningen på förslag av styrelse kalla in- eller utländsk person, som
på framstående sätt befrämjat föreningens syfte. Sådan kallelse skall avgöras på föreningens årsmöte och
fordrar bifall av minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

§5
Medlem (gäller i denna och följande paragrafer även associerad medlem) erlägger av föreningen fastställd
årsavgift. Den, som under kalenderåret trots tvenne påminnelser underlåtit att erlägga årsavgift, anses ha
utträtt ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur medlemsföreningen ska anmäla detta skriftligen till
styrelsen, som beviljar utträde.
Medlem som pensionerats samt hedersmedlem är befriade från erläggande av årsavgift till föreningen.
§6
Envar för klinisk neurofysiologi intresserad person, som ej är medlem i föreningen, må äga rätt att deltaga i
föreningens vetenskapliga förhandlingar och att övervara ordinarie årsmöte och extra föreningsmöte men
utan att deltaga i beslut.
§7
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologis medlemsregister innehåller följande uppgifter: Namn, ålder,
kön, personnummer, postadress, e-postadress, telefon och inträdesdatum som: läkarstudent, läkarexamen,
läkarlegitimation, specialistkompetens, yrkesverksam och pensionär. Gällande ändamål för hantering av
personuppgifter se §18.
Uppgifter från medlemsregistret ska årligen den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få
nyttja förmåner (se § 19) och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska
kunna beräknas. Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1
september samma år.
§8
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologis angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid årsmöte.
Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, skattmästare
samt ytterligare tre ledamöter, varav en skall vara delegat i den internationella federationen och två
representera läkare under specialistutbildning i klinisk neurofysiologi. Den vetenskapliga sekreteraren och
fackliga sekreteraren får inte vara samma person. Ledamot i medlemsföreningens styrelse som deltar i beslut
som rör SLS bör vara läkare.
Samtliga ledamöter bör vara anslutna till Sveriges Läkarförbund. Ledamot skall vara ansluten till Sveriges
Läkarförbund för att delta i beslut som gäller detta förbund.
Ordförande väljs för tre år och kan därefter inte omedelbart omväljas. Övriga styrelseledamöter väljs för tre
år och kan efter mandatperiodens utgång inte omväljas till samma styrelsepost förrän efter två år. Delegaten
i den internationella federationen kan dock omväljas under längre perioder.
Uppgifter om medlemsföreningens funktionärer ska omedelbart efter förrättade val meddelas SLS.
§9
Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt
följer av dessa stadgar:
• att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet fattade beslut,
• att besluta i ärenden som inte kräver ställningstaganden av föreningsmöte,
• att samråda med andra sektioner/medlemsföreningar vid handläggning som berör dem,
• att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör sällskapets gemensamma
angelägenheter genom utdrag ur protokoll,
• att underrätta Sveriges Läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar,

• att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund om vilka förtroendemän som utsetts
inom föreningen,
• att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund beslut om ändringar i dessa
stadgar.
§10
Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om
minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är
närvarande.
Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per
capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Styrelsemötenas protokoll justeras av
ordföranden. Vid styrelsemöte och årsmöte ska protokoll föras.
§11
Ordinarie årsmöte skall hållas på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara
medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före mötesdagen. Till beslut vid årsmötet får endast förekomma
ärenden, som upptagits på föredragningslistan, vilken skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor
före mötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
Redogörelse för styrelsens verksamhet, revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare, övriga styrelsemedlemmar,
styrelsesuppleanter, två revisorer samt två revisorsuppleanter, ledamot/ledamöter i Svenska
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa). Medlemsförenings ledamot
(suppleant) i SLS fullmäktige ska vara läkare.
Fastställande av årsavgift.
Fråga eller frågor, som medlemsförening skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes
arbetsordning, bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och sändas till SLS nämnd minst
två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte. Förslag till val som ska förrättas vid medlemsföreningens
årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
§12
Extra föreningsmöte kan anordnas av styrelsen och skall äga rum om minst tio av föreningens medlemmar
hos styrelsen skriftligen påfordrar sådant möte.
§13
Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra
frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.
§ 14
Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens
årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut.

§15
Såsom delförening av Sveriges Läkarförbund åligger det föreningen
att välja facklig sekreterare,
att omedelbart efter val av förtroendemän till läkarförbundet insända namn- och adressuppgifter,
att vid ändring av dessa stadgar för godkännande delge centralstyrelsen beslutet samt
att ställa sig till efterrättelse FM:s och CS:s beslut i fackliga frågor.
§16
Om genom överenskommelse med övriga specialistföreningar representerade laboratoriespecialiteter ett
samarbetsorgan gemensamt för dessa finnes, skall föreningen utse erforderlig representation i detta samt
svara för sin andel av kostnaderna för dess verksamhet.
§ 17
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst
två månader före årsmötet till styrelsen.
Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna
med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska läkarsällskapet och Sveriges läkarförbund fastställt densamma.
§ 18
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi samlar in och behandlar personuppgifter (se § 7) för att bedriva
den stadgereglerade verksamheten. Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi behandlar personuppgifter
för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt
hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).
§ 19
Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och SLS
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för Svensk
Förening för Klinisk Neurofysiologi och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett
gemensamt personuppgiftsansvar mellan Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi och SLS rörande
föreningens medlemmar.
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad
som framgår av stadgarna (§ 18).
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då Svensk Förening för Klinisk
Neurofysiologi lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;
- beräkning av avgift till SLS (se § 7 andra stycket),
- beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 7 andra stycket),

- när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
-när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.
Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts.
SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna
behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Svensk Förening för Klinisk
Neurofysiologi är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsida för kontaktuppgifter).

Dessa stadgar har enligt med tidigare gällande, 1964-09-08 antagna stadgar, vilka de ersätter, antagits av
Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi vid dessa årsmöten 1973-11-30 och 1974-11-29 samt fastställts
av Svenska Läkaresällskapet 1975-02-18. De har dessutom godkänts av Sveriges Läkarförbund 1975-02-05.
Stadgeändringar beslutade vid årsmötet 1985-11-29 och godkända av Sveriges Läkarförbund 1986-03-07
och av Svenska Läkaresällskapet 1986-03-18 har införts. Stadgeändringar beslutade vid årsmötet 1992-1126 och godkända av Sveriges Läkarförbund 1993-01-22 och av Svenska Läkaresällskapet 199302-16 har
likaså införts i gällande stadgar. Stadgeförändringar beslutade vid årsmötet 2000 och godkända av Sveriges
Läkarförbund och av Svenska Läkaresällskapet 2001 samt stadgeförändringar beslutade vid årsmötet 200611-30 och godkända av Sveriges Läkarförbund och av Svenska Läkaresällskapet 2008-02-03 har också
införts i gällande stadga. Stadgeförändringar beslutade vid årsmötet 2021 för anpassning till SLS nya
medlemskategori.

