Förslag 2015-10-06

Reviderade Stadgar MSF Umeå
Allmänna bestämmelser
1§. Avdelningen Medicine Studerandes Förbund Umeå (MSF Umeå) är en sammanslutning av Medicine
Studerandes Förbunds (MSF) medlemmar som är studerande vid läkarprogrammet på Umeå Universitet.
Medlemmar kan även vara studenter som beviljats studieuppehåll.
MSF Umeås verksamhet bedrivs på ett sätt som regleras i dessa stadgar, samt i enighet med MSFs stadgar.
MSF Umeås beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
Avdelningens verksamhetsår samt räkenskapsår sträcker under perioden mellan två årsmöten.
MSF Umeå har till uppgift:
Att

tillvarata medlemmars studiesociala, ekonomiska och yrkesmässiga intressen.

Att

främja medlemmars utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen gentemot
svenska myndigheter, institutioner samt företag och organisationer.

Medlemskap
2§. För medlemskap i MSF Umeå krävs medlemskap i Sveriges läkarförbund (SLF) och MSF. Endast
medlem i MSF Umeå äger rätt att delta vid beslut i frågor som berör MSF Umeå.

Medlems skyldigheter och rättigheter
3§. Föreningsmedlem är skyldig att följa SLFs, MSFs samt MSF Umeås stadgar samt ställa sig till
efterrättelse till beslut fattade av MSF och MSF Umeå.
4§. Medlem är skyldig att erlägga fastställd medlemsavgift som omfattar medlemskap i MSF och SLF.
5§. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar i MSF Umeå samt rätt till
information om MSF Umeås angelägenheter.

Åligganden
6§. Det åligger MSF Umeå:
Att

utse delegater till MSFs Fullmäktigemöte.

Att

sprida facklig information bland medlemmarna.

Att

hålla sig underrättad om medlemmarnas önskemål och åsikter i frågor som berör
SLF och MSFs verksamhet.

Att

samråda med MSF styrelse vid överläggningar och förhandlingar med utomstående i frågor
av facklig eller eljest principiellt viktig natur.

Årsmöte
7§. Årsmötet är MSF Umeås högsta beslutande organ. Alla medlemmar i MSF äger rätt att delta och yttra
sig vid MSF Umeås årsmöte. Endast medlem i MSF Umeå äger rösträtt. Röstning via videolänk är tillåtet.
Poströstning och röstning via ombud är inte tillåtet.
Ordinarie årsmöte skall hållas en gång årligen på plats och tid som styrelsen bestämmer.
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Årsmötet ska förläggas tidigast tre månader före MSFs Fullmäktigemöte.
Kallelse skall utgå senast sex veckor före årsmötet och vara tillgänglig för alla medlemmar.
Föredragningslistan med tillhörande handlingar ska vara tillgänglig senast fyra veckor före årsmötet.
Motioner kan endast framföras av medlem i MSF Umeå. Motioner ska vara styrelsen tillhanda skriftligen
senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motionen.
Vid årsmötet ska väljas ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokollsjusterare att
tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per
verksamhetsår. Årsmötet skall vara tillgängligt via videolänk för de orter där Umeå Universitet bedriver
läkarutbildning.
Vid ordinarie årsmöte skall utöver vad i övrigt följer av dessa stadgar dessutom följande ärenden
förekomma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötets behöriga utlysande och fastställande av föredragningslista
Granskning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
Verksamhetsplan och budget för kommande året
Årlig revisionsrapport
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Eventuella förslag från styrelsen
Eventuella frågor som väckts av enskild medlem/medlemmar.
Val av ny styrelse
Val av valberedning samt utseende av sammankallande
Val av verksamhetsrevisor samt suppleant

Vid ordinarie årsmöte kan ärende som icke upptagits på föredragningslistan behandlas om minst två
tredjedels majoritet uppnås härför.
Omröstning vid årsmöte sker med acklamation eller på begäran av medlem i MSF Umeå: med öppen
votering. Vid personval genomförs sluten röstning om detta begärs av medlem i MSF Umeå. Vid lika
röstetal sker lottdragning.

Extra årsmöte
8§. Extra årsmöte ska hållas när MSF Umeås styrelse eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst
15 % av medlemmarna per den första januari innevarande kalenderår framställer krav på detta genom
skriftlig framställning till styrelsen med angivande av ändamålet för mötet.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa extra årsmöte att
hållas inom 2 månader efter erhållen begäran.
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst en vecka i förväg. Vid extra årsmöte kan endast behandlas
ärende som angivits i kallelsen till mötet.

Styrelse
9§. MSF Umeås angelägenheter behandlas av en styrelse bestående av maximalt 13 personer: Ordförande,
vice ordförande, kassör samt tio ledamöter varav tre platser är reserverade för representanter från
läkarprogrammets studieorter som inte ligger i Umeå, en från varje ort.
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Samtliga väljs vid årsmötet för ett år i sänder. Till styrelsen kan endast medlem i MSF Umeå väljas.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst förutom i personfråga då lottdragning används.
Ordförande och kassör är firmatecknare, var och en för sig.
Styrelsen kan sammankallas av ordförande och viceordförande eller på dennes uppdrag.
10§. Styrelsen åligger
Att

Tillvarata MSF Umeås intressen

Att

Närvara vid en majoritet av styrelsens möten

Att

Upprätta årlig verksamhetsberättelse

Att

Mellan årsmötena representera MSF Umeås medlemmar

Att

Inom stipulerad tidsram föreslå representanter, samt ersättare, till Medicine Studerades
Förbunds fullmäktigemöte (FUM)

Att

Underrätta Medicine Studerades Förbunds styrelse om ärenden, som kan vara av
betydelse för Medicine Studerades Förbund i dess helhet

Att

Handha MSF Umeås ekonomiska angelägenheter

Regionaliseringsfilialer
11§. Föreningen erkänner sig bestå av den centrala enheten, med säte i Umeå, samt tre filialer i regionen:
Sundsvall, Östersund och Sunderbyn. Endast en styrelse kan finnas inom föreningen.
Den centrala enheten har som ansvar gentemot filialerna:
Att

Bevaka studentfackliga intressen i regionen såväl som i Umeå.

Att

Verka för att det i varje filial ska finnas aktiva medlemmar och/eller en eller flera
kontaktpersoner, samt stötta dessa i studentfackligt arbete på sin studieort.

Stadgeändring
12§. Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmötet. Förslag om stadgeändring ska skickas samtidigt
med föredragningslistan och där tillhörande handlingar inför årsmötet. Beslutet skall bifallas av minst två
tredjedelar av röstberättigade medlemmar på årsmötet.
Stadgeändring träder i kraft då den godkänts av MSFs förbundsstyrelse.
Delning, sammanslagning eller annan förändring av MSF Umeå skall godkännas av MSFs
förbundsstyrelse.

