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JH/im

13.12.2019

FINSKA LÄKARFÖRBUNDETS REGLER
(Godkänd vid delegationens möte den 13.12.2019)
1§

Namnet på föreningen, som i dessa regler kallas förbund, är Suomen
Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund.
Förbundets säte är Helsingfors. Förbundets officiella språk är finska och
svenska. Reglerna registreras och protokollen upprättas på finska.

Syfte
2§

Förbundets syfte är att förena finländska läkare som yrkeskår och upprätthålla en värdig anda och gott kamratskap inom landets läkarkår. Förbundet
främjar läkaryrket, tillvaratar läkarnas intressen, främjar hälsan och patientens bästa samt försvarar mänsklighet och etiska värderingar i Finland och
internationellt.
För att uppnå sitt syfte bedriver förbundet publicerings- och utbildningsverksamhet, ordnar möten, föredrag och förhandlingar, ger utlåtanden och
lämnar förslag till myndigheterna, representerar genom sin egen verksamhet Finlands läkarkår i förhållande till andra yrkessammanslutningar samt
vidtar även andra åtgärder i likhet med vad som anges ovan i syfte att bevaka läkarkårens intressen och främja gemensamma strävanden. Förbundet får äga aktiebolag, fastigheter och fastighetsaktiebolag i anslutning till
förbundets förlags- och serviceverksamhet samt sådana som tryggar verksamheten.

Medlemmar
3§

Förbundet kan ha ordinarie medlemmar, pensionerade medlemmar, studerandemedlemmar och hedersmedlemmar.
Den allmänna förutsättningen för medlemskap i förbundet är styrelsens
godkännande och personens goda anseende. Ytterligare förutsättning för
medlemskap är att den som vill bli medlem har avlagt en medicinsk grundexamen på grundval av vilken han eller hon kan arbeta som läkare i Finland.
Det åligger en förbundsmedlem att betala sin medlemsavgift och att iaktta
förbundets stadgar och instruktioner som baserar sig på dessa liksom delegationens och förbundsstyrelsens beslut och anvisningar.
Ordinarie medlem är en medlem som får förbundets alla medlemsförmåner
och rättigheter mot en medlemsavgift. Som ordinarie medlem kan antas
den som uppfyller villkoren för medlemskap i förbundet vilka beskrivs ovan.
Pensionerad medlem är en medlem som får samma medlemsförmåner och
medlemsrättigheter som en ordinarie medlem mot en reducerad medlemsavgift i enlighet med delegationens aktuella beslut förutom rösträtt och valbarhet i förbundsval. En läkare som uppfyller villkoren för ordinarie medlem
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och som är helt eller delvis pensionerad kan på särskild ansökan antas
som pensionärsmedlem. En pensionerad medlem kan på ansökan även
återupptas som ordinarie medlem i förbundet. Ändringar gällande medlemsgrupper träder i kraft i början av det kalenderår som följer på ansökan.
Studerandemedlem är en medicinstuderande som antagits som medlem i
enlighet med särskilda principer som delegationen har beslutat om. Studerandemedlemmar får förbundets medlemsförmåner och medlemsrättigheter utan medlemsavgift i den omfattning som delegationen fastställer i
rådande situation. Studerandemedlemmar har emellertid alltid rösträtt och
är valbar i förbundsval.
Delegationen kan kalla en läkare som har utmärkt sig särskilt i sin offentliga
verksamhet eller en person som på ett anmärkningsvärt sätt har arbetat för
förbundets strävanden till hedersmedlem. För att bli kallad till hedersmedlem krävs att förslaget får 4/5 av de avgivna rösterna vid sluten omröstning.
En hedersmedlem får förbundets alla medlemsförmåner och medlemsrättigheter.
Medlemsavgift
4§

Förbundet har rätt att av sina medlemmar ta ut en medlemsavgift vars belopp och bestämningsgrunder fastställs av delegationen. Medlemsavgiften
kan vara olika för olika medlemsgrupper. Därutöver kan delegationen av
sociala eller andra särskilda skäl besluta om nedsättning av medlemsavgifterna för grupper inom de olika medlemsgrupperna, dock så att samma
grunder för medlemsavgiftens iakttas bland medlemmarna inom samma interna grupp.
Ingen medlemsavgift tas ut av hedersmedlemmar.
Styrelsen kan på grunder som den anser giltiga bevilja en medlem befrielse
från skyldigheten att betala medlemsavgift delvis, helt eller för viss tid eller
anstånd med betalningen av medlemsavgiften.

Utträde och uteslutning
5§

Om medlem önskar utträda ur förbundet ska han eller hon underrätta förbundets styrelse eller dess ordförande skriftligen. Efter anmälan är medlemmen omedelbart befriad från medlemskap i förbundet men är skyldig att
betala medlemsavgiften för innevarande kalenderår.
Medlem får uteslutas ur förbundet om han eller hon
1) har underlåtit att fullgöra de skyldigheter som han har förbundit sig till
att ansluta sig till förbundet,
2) genom sitt förfarande inom eller utanför förbundet har orsakat förbundet
betydande skada,
3) har handlat i strid med läkarkårens intressen, handlat i strid med läkaretiken,
har uppträtt på ett sätt som är förnedrande för läkarens värdighet eller okollegialt, eller
4) inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som anges i lagen eller i
förbundets stadgar.
Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. Om beslutet om uteslutning grundar sig på annat skäl än försummelse att betala medlemsavgift, har medlemmen rätt att hänskjuta uteslutningsärendet till delegationen
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för avgörande. Han eller hon ska underrätta styrelsen om detta inom en
månad från att han eller hon delgetts beslutet.
Disciplinära åtgärder
6§

Förbundet kan utfärda medlemmen en varning, offentlig varning eller utesluta medlemmen ur förbundet. Beslutet om att meddela varning eller att
utesluta en medlem kan publiceras i Finlands Läkartidning om styrelsen så
beslutar. Närmare bestämmelser om disciplinära åtgärder finns i instruktionen för Finlands Läkarförbunds kollegiala organ som godkänts av delegationen.

Räkenskapsår och verksamhetsår
7§

Förbundets räkenskapsår och verksamhetsår är ett kalenderår.

Offentliggörande
8§

Förbundets officiella publikation är Suomen Lääkärilehti - Finlands Läkartidning.

Lokala och underavdelningar
9§

För den interna verksamheten är förbundet indelat i icke-självständiga lokala avdelningar. En förbundsmedlem hör i första hand till den lokala avdelning inom vars område han eller hon har ett fast driftställe, annars till
den lokala avdelning inom vars område han eller hon är bosatt.
Likaså kan förbundsmedlemmarna enligt specialisering och bransch gå
samman för att bilda icke-självständiga underavdelningar inom förbundet.
Medlemskapet i dessa är frivilligt.
Lokala avdelningar och underavdelningar ska överlämna sina regler och
ändringar av dessa till förbundsstyrelsen för godkännande, och reglerna
ska föreskriva att
1) lokalavdelningen eller underavdelningen är Finlands Läkarförbunds lokalavdelning eller underavdelning,
2) endast en medlem i förbundet får vara medlem i en lokalavdelning eller
underavdelning,
3) lokalavdelningen eller underavdelningen ska årligen underrätta förbundets styrelse om sin ordförande, sekreterare och styrelse samt
4) lämna sina årsrapporter till förbundet.
Lokalavdelningarna ska samarbeta på ett regionalt ändamålsenligt sätt
med varandra.

Organisation
10 §

Föreningens röstberättigade medlemmar utövar sin beslutanderätt vid valet
av delegation.
Delegationen utövar i egenskap av förbundets högsta beslutande organ
föreningsmedlemmarnas beslutanderätt med beaktande av de begränsningar som följer av dessa regler samt i enlighet med föreningslagen.
Delegationen utser en styrelse som är förbundets verkställande organ.

4 (8)

Delegationen utser ett kollegialt råd som är förbundets kollegiala organ.
För förbundets interna verksamhet får delegationen och styrelsen tillsätta
ständiga kommittéer eller sektioner och ad hoc-kommittéer.
Val av delegation
11 §

Val av delegation ska förrättas per post, med tekniska medel eller genom
en kombination av ovanstående vart tredje år i september-oktober vid den
tidpunkt och på det sätt som styrelsen bestämmer. Delegationens mandatperiod är tre år och inleds den första december efter valet.
Delegationen väljs i ett direkt, proportionellt och hemligt val som baserar sig
på 29 § 3 mom. 2 punkten i föreningslagen och i vilket hela landet utgör en
valkrets och i vilket alla valberättigade som förbundet har godkänt före juni
under valåret har en röst.
Närmare bestämmelser om valet ska fastställas i en valordning som fastställs av delegationen och i vilket följande punkter ska beaktas:
1) I valet används enmanslistor som kan användas för valförbund och valringar.
2) Valbar är en röstberättigad förbundsmedlem. Om en medlem har en
tillsvidare pågående tjänst inom förbundet kan han eller hon inte ställa
upp som kandidat i delegationsvalet.
3) Alla valbara medlemmar i förbundet kan ställa upp som kandidater i valet.

Delegation
12 §

Delegationen har 60 ledamöter och ersättare med beaktande av vad som
förutsätts i 16 §. Delegationen är beslutför i närvaro av 31 ledamöter.
Delegationen har som uppgift att
1) leda styrelsens verksamhet,
2) fastställa förbundets stadgar, reglerna för förbundets fonder, stadgarna
för de kollegiala organen, revisionsutskottets instruktion, delegationens
valordning och arbetsordning samt läkareden, läkarnas etiska riktlinjer
och anvisningar om kollegialitet,
3) fastställa arvoden och dagpenningar för medlemmar i delegationen, styrelsen samt medlemmar i kommittéer eller sektioner och kommissioner
som dessa har tillsatt och
4) besluta om införande av bestående åtgärder.

Delegationsmöten
13 §

Delegationen sammanträder på kallelse av styrelsen till ordinarie möten i
april-maj (vårmöte) och november-december (höstmöte) och för extra ordinarie möten vid behov. Under delegationens valår sammanträder delegationen på kallelse av styrelsen för ordinarie möten i april-maj (vårmöte) och i
december (höstmöte). Ett extra ordinarie sammanträde ska sammankallas
om delegaterna så beslutar eller minst 1/10 av ledamöterna i delegationen
skriftligen begär det av styrelsen. Styrelsen kan även besluta att ordna delegationsmöte utanför förbundets hemort.
På det ordinarie vårmötet
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1) läggs styrelsens rapport för föregående räkenskapsår och bokslutet för
föregående räkenskapsår samt revisionsberättelsen fram och
2) bokslutet fastställs och samtidigt fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och redovisningsfrihet för de redovisningsskyldiga.
På det ordinarie höstmötet
1) fastställs verksamhetsplanen för följande verksamhetsår,
2) fastställs den ekonomiska planen för följande verksamhetsår,
3) bestäms medlemsavgifterna som tas ut följande år,
4) väljs ordförande, vice ordförande och styrelsemedlemmarna som ersätter de som är i tur att avgå,
5) väljs medlemmarna i det kollegiala rådet som ska ersätta de som är i tur
att avgå,
6) väljs för kontroll av följande år redovisning en revisionssammanslutning,
godkänd av Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn eller en revisor godkänd av Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn och en
ställföreträdare, och
7) för revisionsutskottet ska väljas 3 till 6 medlemmar med uppgift att bedöma ändamålsenligheten i förbundets ekonomiska förvaltning och administration.
Delegationens ordförande och vice ordförande
14 §

På det första mötet under delegationens mandatperiod ska det förrättas val
av delegationens ordförande och vice ordförande. Dessa ska väljas bland
delegationsmedlemmarna och deras mandatperiod varar under delegationens treåriga mandatperiod.
Om delegationens ordförande eller vice ordförande väljs in i förbundsstyrelsen ska en ny ordförande väljas i hans eller hennes ställe.
Om ordföranden för delegationen är förhindrad eller på annat sätt bedömer
att det är lämpligt ska ordförandens uppgifter utföras av delegationens vice
ordförande.
När den valda ordföranden och vice ordföranden i en delegation inte längre
ingår i delegationen eller på annat sätt är förhindrade att agera ordförande
för delegationen, är det förbundsordförande som öppnar delegationssammanträdet och är ordförande fram till att delegationens har förrättat valet av
ordförande.

Kallelse till delegationsmöten
15 §

Kallelsen till delegationens ordinarie sammanträde ska sändas en månad
och till extra ordinarie sammanträden en vecka före mötet skriftligen för delegationsmedlemmarnas kännedom. I extremt brådskande fall kan kallelsen
lämnas i verifierbar form ett dygn före mötet.
Av möteskallelsen ska framgå vilka frågor som ska tas upp på mötet. Med
förbehåll för 24 § föreningslagen får andra ärenden tas upp om mötet med
samtycke av en 2/3:s majoritet.
Om en delegationsmedlem 40 dagar före delegationsmötet lämnar förslag
till styrelsen om att vid delegationsmötet behandla ett ärende som innehåller förslag till beslut, ska styrelsen ta upp ärendet i kallelsen och i mötesa-
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gendan eller på delegationsmötet meddela sin synpunkt i förslaget som
läggs fram.
Delegationens ersättande medlemmar
16 §

Om en ledamot i delegationen före mötet meddelar styrelsen att han eller
hon är förhindrad att närvara vid ett delegationsmöte, ska styrelsen som ersättare kalla in till mötet den som fick näst mest röster, det vill säga ersättaren från det valförbund, eller om det inte är möjligt, från den valring från vilken medlemmen valts. Vid mötets början ska delegationens ordförande
konstatera hinder som anmälts och de närvarande ersättarnas rätta till talan och rösträtt.
Blir en delegationsmedlems plats vakant till följd av dödsfall eller avgång,
ska styrelsen kalla in ersättaren enligt vad som anges ovan från valförbundet eller, i annat fall, från den valkrets från vilken delegationsmedlemmen
valdes in till delegationsmedlem för återstoden av mandatperioden.
Om en delegationsmedlem blir invald i styrelsen beviljas han eller hon utträde ur medlemskapet i delegationen så länge som han eller hon är medlem i styrelsen. Då ska styrelsen till delegationsmedlem kalla in ersättaren
enligt vad som anges ovan från valförbundet eller, i annat fall, från den valkrets från vilken delegationsmedlemmen valdes in till delegationsmedlem
för återstoden av mandatperioden.

Styrelse
17 §

Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande, kallade förbundets ordförande och vice ordförande samt sju andra ledamöter.
Förbundets ordförande och vice ordföranden väljs för ett år åt gången. Övriga styrelsemedlemmar väljs för en mandatperiod av två år så att tre av
dem avgår vartannat år och vartannat år fyra, det första året genom lottning
och därefter de som varit längst i styrelsen. När en styrelseledamot beviljas
avgång under mandatperioden ska en styrelseledamot som ersätter honom
eller henne väljas för den återstående mandatperioden.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst tre styrelsemedlemmar begär det. Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter,
utöver ordföranden, är närvarande vid mötet.

Styrelsens uppgifter
18 §

Styrelsens uppgift är, utöver vad som följer av föreningslagen och dessa
regler, att
1) förvalta förbundets angelägenheter och representera det,
2) verkställa delegationens beslut,
3) ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning och se till att räkenskaperna avslutas för varje år och lämnas till revisorerna i god tid,
4) se till intressebevakningen för läkarna,
5) godkänna tjänste- och kollektivavtal som gäller läkare, besluta om inledande och avslutande av strejk samt utfärda och återkalla sökförbud,
6) i enlighet med de kollegiala organens arbetsordning handlägga besvär
gällande kollegiala rådets beslut samt besluta om utfärdande av offentliga varningar till medlemmar i förbundet och gällande uteslutningar ur
förbundet,
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7) organisera arbetet på förbundets kontor, övervaka det och besluta om
anställning av förbundets personal,
8) godkänna förbundets underavdelningar och lokala avdelningar och leda
deras verksamhet
9) genomföra nödvändiga förberedelser inför delegationens möten och valet av delegationens ledamöter.
Styrelsen får inrätta tillfälliga tjänster inom ramen för anslagen i den ekonomiska planen.
Styrelsen får besluta om inteckning av förbundets tillgångar. Den kan också
besluta att sälja och byta egendom, om det inte är fråga om anmärkningsvärd egendom med tanke på förbundets verksamhet.
Styrelsen får överlämna sina beslut till delegationen för godkännande.
Kollegialitetsrådet
19 §

Förutom förbundsstyrelsen och delegation är också kollegialitetsrådet organ för kollegialitet. Närmare bestämmelser om kollegialitetsrådet ingår i
instruktionen gällande rådet.

Revisorer
20 §

Revisorerna ska varje år två veckor före delegationens vårmöte avge ett
skriftligt utlåtande till styrelsen om förbundets ekonomiska förvaltning under
det gångna räkenskapsåret och samtidigt lämna de förslag som revisionen
föranlett. Styrelsen ska omedelbart sända revisionsberättelsen till ledamöterna i delegationen.

Val och omröstning
21 §

Vid valet av delegationen och styrelseordförande ska den som väljs få mer
än hälften av de avgivna rösterna.
Vid delegationens sammanträde och i förbundets flermedlemsorgan avgör
lotten och i övrigt ordförandens röst vid lika röstetal vid valen och i samband med sluten omröstning.
Val, där fler än en väljs, val ordnas som ett personligt proportionellt val om
1/5 av de vid mötet närvarande ledamöterna begär det.

Namntecknare
22 §

Förbundets namn skrivs av förbundsordförande och vice ordförande samt
två styrelseledamöter som styrelsen utser tillsammans eller av en av dem
tillsammans med en av styrelsen utsedd förbundstjänsteman.

Upplösning av förbundet
23 §

Beslut om upplösning av förbundet får fattas vid delegationsmöte om ärendet meddelas i ett meddelande som publiceras i förbundets tidning två månader före mötet. Detta beslut, liksom beslut om ändring av dessa regler,
ska fattas med en majoritet av minst 4/5 av de avgivna rösterna.
I händelse av upplösning eller nedläggning av förbundet ska de medel som
förbundet innehar och förvaltar och som har samlats in för bestämda sär-
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skilda ändamål eller som donationer under vissa förutsättningar, förvaltas
och användas i enlighet med gällande regler och bestämmelserna. som avser donationsbevis.
Förbundets övriga fonder och tillgångar överförs till föreningar benämnda
Finska Läkaresällskapet rf och Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry i
proportion till deras medlemsantal för att användas för de ändamål som
anges i 2 § i förbundets stadgar.
Ikraftträdande
24 §

Dessa regler träder i kraft när de registreras i föreningsregistret och ersätter
de tidigare gällande reglerna för förbundet. Medlemmar som helt eller delvis gått i pension före ikraftträdandet av dessa regler behåller emellertid efter det att dessa regler har trätt i kraft de medlemsförmåner och rättigheter
samt skyldigheter som de har haft enligt tidigare gällande regler och beslut
av delegationen.

