Stadgar för Finlands Läkarförbund
(ANTAGNA AV LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGE DEN 12 DECEMBER 2003)
§1

Den förenings namn, som i dessa stadgar kallas förbund, är Suomen Lääkäriliitto – Finlands Läkarförbund.
Förbundets hemort är Helsingfors. Förbundets officiella språk är finska och
svenska. Stadgarna registreras och protokollen förs på finska.
Syfte

§2

Förbundets syfte är att förena Finlands läkare som yrkeskår samt att upprätthålla en värdig anda och ett gott kamratskap inom läkarkåren. Förbundet
främjar den medicinska professionen, svarar för bevakningen av läkarnas intressen, arbetar för hälsa och patientens bästa samt försvarar humanitet och
etiska värden i hemlandet och internationellt.
För att fylla sin uppgift bedriver förbundet publikationsverksamhet, ordnar
möten, föredrag och rådplägningar, ger utlåtanden och gör framställningar
till myndigheterna, företräder genom sin verksamhet Finlands läkarkår mot
andra fackliga sammanslutningar och utländska läkarorganisationer samt
vidtar andra liknande åtgärder för att tillvarata läkarkårens intressen och
främja dess gemensamma strävanden. Förbundet kan i anslutning till sin
publikations- och serviceverksamhet och för att säkerställa dessa verksamheter äga aktiebolag, fastigheter och fastighetsaktiebolag.
Medlemmar

§3

Till förbundsmedlem kan förbundets styrelse kalla en välrenommerad läkare. En förutsättning är att läkaren avlagt en medicinsk grundexamen med
stöd av vilken han eller hon kan utöva läkaryrket i Finland. Medicine studerande kan kallas till medlem av förbundet enligt av fullmäktige fastlagda
principer.
Förbundsmedlem är skyldig att betala medlemsavgift och att följa förbundets stadgar och på dem grundade instruktioner samt fullmäktiges och styrelsens beslut och direktiv.
Fullmäktige kan till hedersmedlem kalla en läkare som i samhället gjort sig
särskilt förtjänt, eller en person, som på ett anmärkningsvärt sätt verkat till
förmån för förbundets strävanden. Kallande av hedersmedlem förutsätter att
förslaget antas med 4/5 majoritet av de avgivna rösterna vid en hemlig och
sluten omröstning.

Medlemsavgift
§4

Förbundet är berättigat att av sina medlemmar uppbära en medlemsavgift,
vars storlek fullmäktige fastställer.
Av hedersmedlemmar uppbärs ingen medlemsavgift.
Styrelsen kan, då den finner det välgrundat, delvis, helt eller för en viss tid
befria medlem från skyldigheten att betala medlemsavgift, eller bevilja uppskov med betalningen av avgiften.
Utträde och uteslutning

§5

Önskar medlem utträda ur förbundet skall han eller hon anmäla detta skriftligen hos förbundets styrelse eller dess ordförande. Efter anmälan om utträde befrias medlemmen omedelbart från sitt medlemskap, men är skyldig
att betala medlemsavgiften för det pågående kalenderåret.
Medlem kan uteslutas ur förbundet om han eller hon
1) har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han eller hon genom sitt
inträde i förbundet har åtagit sig,
2) genom sitt beteende inom eller utom förbundet avsevärt har skadat detta,
3) har handlat i strid med läkarkårens intressen, brutit mot läkaretiken, uppträtt på ett för läkarens anseende nedsättande sätt eller uppfört sig okollegialt,
4) inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i
förbundets stadgar.
Om uteslutning besluter förbundets styrelse. Grundar sig beslutet om uteslutning på annat än underlåtelse att betala medlemsavgift har berörda medlem rätt att underställa beslutet fullmäktiges avgörande. Medlemmen skall i
så fall underrätta styrelsen om underställningen inom en månad efter det att
han eller hon fått kännedom om beslutet.
Disciplinära åtgärder

§6

Förbundet kan ge medlem en varning eller utesluta medlem ur förbundet.
Beslut om varning eller uteslutning av medlem kan publiceras i Finlands
Läkartidning om styrelsen så besluter. Närmare stadganden om disciplinära
åtgärder ingår i den av fullmäktige fastställda instruktionen för Finlands Läkarförbunds förliknings- och hedersdomstolar.
Räkenskaps- och verksamhetsår

§7

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Publikation
Förbundets officiella publikation är Suomen Lääkärilehti – Finlands Läkartidning.

§8

Lokal- och underavdelningar
§9

För den inre verksamheten är förbundet indelat i osjälvständiga lokalavdelningar. Förbundsmedlem tillhör i regel den lokalavdelning inom vars område medlemmen har sin fasta verksamhetsort, i annat fall den lokalavdelning inom vars område han eller hon är bosatt.
Förbundets medlemmar kan även genom att sammansluta sig enligt specialitet eller verksamhetsområde bilda osjälvständiga underavdelningar inom
förbundet. Anslutningen till dessa är frivillig.
Lokal- och underavdelningarna skall underställa sina stadgar och ändringar
av dem förbundets styrelse för fastställelse och skall i stadgarna vara bestämt att
1) lokal- eller underavdelningen är Finlands Läkarförbunds lokalavdelning
respektive underavdelning,
2) endast förbundsmedlem kan tillhöra lokal- eller underavdelningen,
3) lokal- eller underavdelningen årligen skall underrätta förbundets styrelse
om sin ordförande, sekreterare och styrelse, och att
4) att lokal- och underavdelningarna sänder sina årsberättelser till förbundet.
Lokalavdelningarna skall samarbeta på ett ändamålsenligt sätt inom sin region.
Organisation

§ 10

Förbundsmedlemmarna utövar sin beslutanderätt genom att välja fullmäktiges ledamöter.
Fullmäktige använder som förbundets högsta beslutande organ, med de begränsningar som dessa stadgar uppställer, den beslutanderätt som enligt föreningslagen tillkommer förenings medlemmar.
Fullmäktige tillsätter en styrelse som är förbundets verkställande organ.
Fullmäktige tillsätter ett förtroenderåd som fungerar som förbundets förliknings- och hedersdomstol.

Fullmäktige och styrelsen kan för den interna verksamheten tillsätta permanenta utskott och tillfälliga kommittéer.
Val av fullmäktige
§ 11

Val av fullmäktige förrättas vart tredje år per post i september-oktober på en
tidpunkt som styrelsen fastställer. Fullmäktiges mandatperiod är tre år och
den inleds den första dagen i den december månad som följer efter valet.
Fullmäktige väljs i direkta, hemliga och proportionella val i enlighet med
bestämmelserna i 29 § 3 mom. 2 punkten föreningslagen. I valet fungerar
hela landet som en valkrets. Varje förbundsmedlem som antagits som medlem före utgången av juni månad under valåret har en röst i valet.
Noggrannare stadganden om valet ges i valordningen som fullmäktige fastställer och där följande skall beaktas:
1) I valet används enmanslistor som kan bilda valförbund och valringar.
2) Valbar är röstberättigad medlem av förbundet. Medlem som är fast anställd av förbundet får inte ställa upp som kandidat i fullmäktigeval.
3) Alla röstberättigade medlemmar av förbundet kan ställa upp kandidater i
valet.
1.
Fullmäktige

§ 12

Fullmäktige består av 60 ledamöter samt ersättare i enlighet med vad som är
föreskrivet i 16 §. Fullmäktigemöte är beslutfört då 31 ledamöter är närvarande.
Fullmäktiges uppgift är att
1) övervaka styrelsens verksamhet,
2) fastställa förbundets stadgar och stadgarna för förbundets fonder, instruktionen för förbundets förliknings- och hedersdomstolar, revisionskommitténs reglemente, fullmäktiges valordning och arbetsordning samt
läkareden, läkarnas etiska regler och kollegialitetsregler,
3) bestämma arvoden och traktamente för ledamöterna av fullmäktige, styrelsen samt av utskott och kommittéer som fullmäktige eller styrelsen
tillsatt,
4) besluta om att inrätta fasta befattningar.
Fullmäktigemöten

§ 13

Fullmäktige sammanträder på kallelse av styrelsen till ordinarie möten i
april-maj (vårmöte) och i november-december (höstmöte) samt vid behov
till extra möten. Extra möte skall sammankallas om fullmäktige så besluter
eller om minst 1/10 av fullmäktigeledamöterna för angivet ärende skriftligen

begär det av styrelsen. Fullmäktigemöte kan enligt styrelsens beslut hållas
även utanför förbundets hemort.
Vid ordinarie vårmöte
1) föredrages styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår och bokslutet för föregående räkenskapsår samt revisionsberättelsen och
2) fastställes bokslutet och beslutes om ansvarsfrihet för styrelsen och de
redovisningsskyldiga.
Vid ordinarie höstmöte
1)
2)
3)
4)

fastställes verksamhetsplanen för följande verksamhetsår,
fastställes ekonomiplanen för följande verksamhetsår,
fastställes den medlemsavgift som skall uppbäras följande år,
väljes förbundets ordförande, vice ordförandena och ledamöter i styrelsen i stället för de avgående,
5) väljes ledamöter i förtroenderådet i stället för de avgående,
6) väljes en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning eller en av Centralhandelskammaren godkänd revisor och en ersättare för denne för att granska räkenskaperna för följande år,
7) väljes en revisionskommitté med 3–6 ledamöter med uppgift att granska
ändamålsenligheten av förbundets ekonomiska och övriga förvaltning.
Fullmäktiges ordförande och vice ordförande
§ 14

I början det första fullmäktigemötet under mandatperioden väljes fullmäktiges ordförande och vice ordförande. De väljes inom fullmäktige och deras
mandattid varar under fullmäktiges treåriga mandatperiod.
Om fullmäktiges ordförande eller vice ordförande inväljes i förbundsstyrelsen, skall en ny ordförande utses i stället för den invalda.
Vid förhinder för fullmäktiges ordförande, eller då denne annars anser det
ändamålsenligt, övertar fullmäktiges vice ordförande uppgiften som ordförande.
Om de som valts till ordförande och vice ordförande för fullmäktige inte
längre är fullmäktigeledamöter eller av annan orsak är förhindrade att verka
som ordförande för fullmäktige, skall förbundets ordförande öppna fullmäktigemötet och fungera som ordförande tills fullmäktige valt ny ordförande.
Kallelse till fullmäktigemöte

§ 15

Skriftlig kallelse till ordinarie fullmäktigemöte skall sändas till ledamöterna
för kännedom en månad före och till extra möte en vecka före mötet. I ytterst brådskande fall kan kallelsen sändas till fullmäktige bevisligen ett dygn
före mötet.

I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som upptas till behandling vid
mötet. Annat ärende kan, såvida inte annat anges i 24 § föreningslagen, upptas till behandling om mötet med minst 2/3 majoritet samtycker till det.
Om en fullmäktigeledamot 40 dagar före fullmäktigemöte föreslår för styrelsen att till behandling vid mötet upptas en fråga, för vilken förslagsställaren utförligt redogjort och bifogat resolutionsförslag, skall styrelsen uppta
ärendet i möteskallelsen samt meddela sin inställning till förslaget i föredragningslistan eller under mötet.
Ersättare för fullmäktigeledamöter
§ 16

Om en fullmäktigeledamot före ett fullmäktigemöte meddelar styrelsen att
han eller hon är förhindrad att närvara vid mötet, skall styrelsen i stället för
den ordinarie ledamoten till mötet kalla en ersättare från det valförbund, eller ifall det inte är möjligt, från den valring från vilken ledamoten blivit invald. Till ersättare kallas den som näst efter den invalda har fått det högsta
antalet röster. Fullmäktiges ordförande skall i början av mötet konstatera
anmälda förhinder och de vid mötet närvarande ersättarnas rösträtt och yttranderätt.
Blir fullmäktigeledamots mandat obesatt på grund av dödsfall eller beviljat
utträde, skall styrelsen till ny ledamot för den återstående valperioden kalla
en ersättare i enlighet med vad som ovan avses från det valförbund, eller om
det inte är möjligt, från den valring från vilken ledamoten blivit invald.
Styrelsen

§ 17

Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande, vilka kallas förbundets ordförande och förbundets vice ordförande, samt sju övriga ledamöter.
Förbundets ordförande och vice ordförandena väljes för ett år i sänder. Styrelsens övriga ledamöter väljes för två år så, att vartannat år avgår tre och
vartannat år fyra, det första året efter lottning samt därefter i tur och ordning
de, som längst varit ledamöter av styrelsen.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst tre styrelseledamöter kräver det. Styrelsen är beslutför då förutom mötets ordförande
minst fem ledamöter är närvarande.
Styrelsens uppgifter

§ 18

Styrelsens uppgift är, utöver vad som följer av föreningslagen och dessa
stadgar, att
1) sköta förbundets angelägenheter och företräda det,
2) verkställa fullmäktigemötets beslut,

3) svara för förbundets ekonomiska förvaltning och sörja för att räkenskaperna för varje år avslutas och i god tid överlämnas till revisorerna,
4) bevaka läkarnas intressen,
5) godkänna läkarnas tjänstekollektiv- och kollektivavtal, besluta om att inleda och avsluta strejk samt utfärda och upphäva ansökningsförbud,
6) i enlighet med instruktionen för förbundets förliknings- och hedersdomstolar behandla besvär med anledning av rådets beslut samt besluta om
att tilldela förbundsmedlem offentlig varning och om att utesluta medlem ur förbundet,
7) organisera arbetet vid förbundets kansli och övervaka det samt anställa
förbundets tjänstemän,
8) godkänna förbundets underavdelningar och lokalavdelningar samt övervaka deras verksamhet,
9) göra behövliga förberedelser för fullmäktigemötena samt för val av
fullmäktige.
Styrelsen kan inrätta tillfälliga befattningar inom ramen för anslagen i
ekonomiplanen.
Styrelsen kan besluta om inteckning av förbundets egendom. Den kan även
besluta om försäljning eller byte av egendom, såvida det inte är fråga om
betydande egendom med hänsyn till förbundets verksamhet.
Styrelsen kan underställa fullmäktige sina beslut för godkännande.
Förtroenderådet
§ 19

Förtroenderådet fungerar som förbundets förliknings- och hedersdomstol.
Närmare bestämmelser om förtroenderådet utfärdas i vederbörande instruktion.
Revisorer

§ 20

Revisorerna skall årligen två veckor före fullmäktiges vårmöte lämna ett
skriftligt utlåtande över skötseln av förbundets ekonomi under det gångna
räkenskapsåret till styrelsen och samtidigt framställa de förslag till vilka
granskningen ger anledning. Styrelsen skall utan dröjsmål sända revisionsberättelsen till fullmäktigeledamöterna.
Val och röstning

§ 21

Vid val av fullmäktiges och styrelsens ordförande väljes den som får över
hälften av de avgivna rösterna.
Vid fullmäktigemöte och i förbundsorgan som består av flera medlemmar
avgör i händelse av lika röstetal vid val och sluten omröstning lotten, men
annars ordförandens röst.

Då flera kandidater uppställts vid val, skall valet förrättas som ett personligt
och proportionellt val såvida minst 1/5 av de vid mötet närvarande kräver
det.
De som får teckna förbundets namn
§ 22

Förbundets namn tecknas av förbundets ordförande och vice ordförande och
av de styrelseledamöter som styrelsen utsett, alltid två gemensamt eller någon av dem tillsammans med någon av styrelsen utsedd tjänsteman vid förbundet.
Upplösning

§ 23

Fullmäktigemöte kan fatta beslut om att upplösa förbundet såvida ärendet
omnämnts i ett tillkännagivande som publicerats i förbundets tidskrift två
månader före mötet. Sådant beslut ävensom beslut om ändring av dessa
stadgar skall fattas med minst 4/5 majoritet av de vid omröstningen avgivna
rösterna.
Om förbundet upplöses skall de fonder, som tillhört förbundet och förvaltats
av det och som hopbragts för speciella ändamål eller donerats under bestämda villkor, förvaltas och användas i enlighet med de stadgar som gäller
för dessa fonder och med de bestämmelser som ingår i vederbörande donationsbrev.
Förbundets övriga fonder och tillgångar skall överlämnas till Finska Läkaresällskapet r.f. och Suomalainen Lääkäriseura Duodecim r.y. benämnda föreningar i förhållande till deras medlemsantal för att användas för de ändamål
som anges i 2 § av förbundets stadgar.
Ikraftträdande

§ 24

Då dessa stadgar träder i kraft behåller förbundets medlemmar de rättigheter
de haft med stöd av tidigare stadgar.
Det val som avses i 11 § dessa stadgar ordnas första gången i septemberoktober år 2006. Mandatperioden för den fullmäktigeförsamling som år 2003
valts för övergångsperioden avslutas den 30 november 2006.

