STADGAR FÖR MEDICINE STUDERANDES FÖRBUND I
UMEÅ
Allmänna bestämmelser
§1
Medicine studerandes förbund, MSF, som är studerande –förbundet inom Sveriges
läkarförbund, har till uppgift:
Att
tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen.
Att
främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen.
§2
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med tiden mellan två årsmöten
Medlemskap
§3
Medlem kan den bli som studerar på läkarlinjen, har studieuppehåll därifrån eller som efter
studier på läkarlinjen är verksam vid medicinsk institution och som inte avlagt
läkarexamen/med lic-examen.
§4
Medlemskap i MSF upphör i och med att vederbörande medlem avlagt läkarexamen.
Medlemskap kan dessutom upphöra på sätt som regleras av MSF´s och Läkarförbundets
stadgar.
Åtaganden
§5
Det åligger lokalavdelningen:
Att
sprida information och vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och åsikter.
Att
samråda med förbundsstyrelsen vid överläggningar och förhandlingar med
utomstående i frågor av facklig eller eljest principiellt viktig natur.
Att
för godkännande delge förbundsstyrelsen belslut om ändring av sina stadgar.
Att
utse representanter till förbundsfullmäktige i enlighet med MSF´s stadgar.
Beslut
§6
Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten
omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten vad gäller personval, i övriga
frågor avgör vid lika röstetal ordföranden.

Årsmöte
§7
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före första mars varje
år. Kallelse till årsmötet skall utfärdas via affischering på MSF-Umeås anslagstavlor av
styrelsen minst två veckor före sammanträdet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda en
vecka före årsmötet. Extra årsmöte hålles då styrelsen eller 2/3 av medlemmarna så begär.
Röstberättigade vid årsmötet och extra årsmöte är samtliga medlemmar. Varje medlem äger
en röst. Poströstning är ej tillåtet.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- Behörigt utlysande av mötet.
- Val av justeringspersoner.
- Verksamhetsberättelse.
- Revisionsberättelse.
- Beslut om ansvarsfrihet.
- Val av ny styrelse.
- Val av ny revisor.
- Val av ny valberedning.
- Behandling av propositioner och motioner.
- Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Styrelse
§8
Lokalavdelningens verkställande organ är styrelsen som består av ordförande, vice
ordförande, kassör samt 8 ledarmöter samt eventuella av årsmötet fastställda suppleanter.
Ordförande och kassör är firmatecknare. Styrelsen kan sammankallas av ordföranden och
viceordförande eller på dennes uppdrag. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av
styrelsens medlemmar är närvarande.
Stadgeändring
§9
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen till handa senast två veckor före årsmötet.
Ändringar av stadgarna fodrar enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten
eller enhälligt beslut vid ett ordinarie årsmöte.

