Stadgeförslag
Till årsmöte: 2012-04-17

§1 Obstetriker och Gynekologer under Utbildning - OGU
§ 1.1
Intressegruppens art
Obstetriker och Gynekologer under Utbildning (OGU), är en intressegrupp inom Svensk
Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), vilken utgör sektionen för Obstetrik och
Gynekologi inom Svenska Läkaresällskapet och är en specialitetsförening inom Sveriges
Läkarförbund. Intressegruppen startades 1994. Intressegruppens engelskspråkiga
benämning skall vara Swedish Society of Trainees of Obstetrics and Gynecology.
§ 1.2
OGU:s syfte
OGU:s uppgift är att arbeta för bra utbildning och goda arbetsförhållanden för ST-läkare
inom obstetrik och gynekologi. OGU skall även avge utlåtanden och/eller handlägga
ärenden som av SFOG hänskjutits till intressegruppen och verka för ett välfungerande
ST-nätverk.
§ 1.3
Medlemskap
Medlem i SFOG som ej är färdig specialist, alternativt nybliven specialist sedan som
mest 2 år, blir automatiskt medlem i OGU. Medlemskapet i OGU avslutas automatiskt
två år efter att man blir färdig specialist eller direkt vid avslut av medlemskap i SFOG.
Medlem av OGU bör även vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och bör tillhöra
Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i OGU skall vara ledamot av Svenska
Läkaresällskapet och medlem i Sveriges Läkarförbund.
§ 1.4
Ekonomi
OGU:s ekonomi är integrerad med SFOG:s ekonomi. SFOG beviljar ekonomiska medel
på förslag från OGU:s styrelse och står som ekonomisk garant. Utbetalningar sköts enligt
SFOG:s rutiner, och attesteras vid behov av OGU:s kassör. Om underskott uppstår
meddelas SFOG:s styrelse. OGU:s styrelse är gemensamt ekonomiskt ansvariga.
Räkenskapsåret följer SFOG:s och sträcker sig från 1:a januari till 31:a december.
§ 1.5
OGU:s firma
Ordföranden, eller av styrelsen utsedd person, undertecknar handlingar upprättade i
styrelsen och OGU:s namn, efter godkännande från SFOG:s styrelse.
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§2 Årsmöte, styrelse och valberedning
§ 2.1
Intressegruppens Årsmöte
Årsmötet är OGU:s medlemsmöte och ger beslutsgrund till SFOG:s styrelse gällande
intressegruppens göromål. Kallelse och föredragningslista till årsmötet skall publiceras
åtkomligt för medlemmarna senast en månad före årsmötet.
Årsmötet hålls årligen i samband med OGU:s ST-dagar i april månad.
Vid Intressegruppens årsmöte skall följande ämnen behandlas:
1. Val av ordförande och två justeringsmän för mötet
2. Styrelsens verksamhetsberättelse
3. Kassörens ekonomiska redogörelse
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Styrelsens utkast till verksamhetsplan för kommande år
6. Val av styrelse, samt valberedning
7. Övriga ärenden.
Protokoll från årsmötet föres av styrelsens sekreterare. Beslut fattas via majoritetsbeslut
bland närvarande medlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
§ 2.2
Valberedning
Valberedningen skall bestå av två personer. Dessa väljs vid årsmötet för ett år.
§ 2.3

Styrelse

§ 2.3.1 Sammansättning och mandatperiod
Intressegruppens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse som skall
bestå av 10 personer. Obligatoriska poster är: Ordförande, vice ordförande,
sekreterare, kassör och ansvarig för utbildningsfrågor. Därtill utses ansvarig för
internationella frågor, ansvarig för kommunikationsfrågor, ansvarig för
medlemsregister, samt övriga medlemmar. Första mandatperioden är två år och
omval sker med mandatperiod på 1 år i taget, förutom ordförande som väljs på två
år. Det åligger ordföranden att efter val av nya styrelseledamöter insända uppgift om
de valdas namn och adress till SFOG.
§ 2.3.2 Sammankallande och beslut
Det åligger ordföranden att sammankalla till styrelsemöte med minst två veckors
varsel. Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Ordföranden leder styrelsens sammanträden och upprättar föredragningslista till
sammanträden och årsmöte. Beslut fattas via majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.
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§ 2.3.3 OGU-representant i SFOG-styrelse
OGU-styrelsen meddelar SFOG:s valberedning sitt förslag på OGU-representant till
SFOG:s styrelse.
§3 Kongresser
§ 3.1
OGU:s ST-dagar
Varje år anordnas två utbildningsdagar i OGU:s regi. Temat för dessa dagar och var
dessa anordnas varierar från år till år. Styrelsen samarbetar med en lokal
organisationskommitté vilken har huvudansvaret för kongressens genomförande. OGU:s
ST-dagarna ska täcka sina egna kostnader. SFOG står som ekonomisk garant.
§ 3.2
SFOG-veckan
OGU skall ha med en representant i SFOG-veckans vetenskapliga kommitté. OGU
ansvarar för delar av det vetenskapliga programmet, i första hand riktat till OGU:s
medlemmar, tillsammans med den vetenskapliga kommittén. OGU ansvarar även för att
det finns ett riktat socialt program för OGU:s medlemmar under konferensen.
§4 Internationellt samarbete
§ 4.1
European Network of Trainees of Obsterics and Gynaecology (ENTOG)
Styrelsen utser en representant som närvarar vid ENTOG:s årsmöten. OGU förmedlar
årligen stipendier till ENTOG:s utbytesprogram.
§ 4.2
Nordic Federation of Young Obstetricians and Gynaecologists (NFYOG)
Intressegruppen ingår tillsammans med Danmarks, Islands, Norges och Finlands
motsvarigheter som medlemmar i NFYOG. OGU:s ansvarige för internationella frågor,
alternativt en medlem utsedd av styrelsen, ingår som styrelseledamot i NFYOG.
§5 Stadgebestämmelser
Ändringar av dessa stadgar beslutas vid årsmöte, där ärendet tagits upp på föredragningslistan
och förslaget varit utsänt med denna. För beslut krävs två tredjedelars majoritet av antalet
närvarande medlemmar. Ändringar av stadgarna skall träda i kraft efter beslut på årsmötet.
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