
Stadgar för SRAT:s lokalförening  
”SLOF Stockholms län” 
 

§ 1 Namn 
Lokalföreningens namn är SLOF Stockholms län. 
 
§ 2 Ändamål 
SLOF Stockholms län är ett lokalt organ för logopeder och logopedstudenter som är 
anslutna till Svenska Logopedförbundet, (SLOF) och SRAT och verksamma inom 
Stockholms län. 
 
Lokalföreningen har till ändamål att för logopederna i SLOF Stockholms län, stärka 
och driva yrkesfrågor gentemot allmänhet, politiker och arbetsgivare.  
Lokalföreningen har även till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i 
samverkan med SLOF främja Svenska Logopedförbundets syften samt att verka för ökad 
samhörighet mellan medlemmarna. 
Lokalföreningen SLOF Stockholms län accepterar undersektioner.  
 
§ 3 Medlemskap 
 
Medlemskap i SLOF Stockholms län erhålles av logoped och logopedstudent som är 
medlem i SLOF/SRAT samt bor och/eller arbetar i Stockholms län.  
 

§ 4 Allmänt om årsmöte och medlemsmöte 
 
Årsmöte hålls under årets första kvartal. Dit är alla medlemmar välkomna. Rösträtt 
har närvarande medlemmar. Årsmötet utlyses minst sex veckor innan mötet. Motioner 
ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor innan mötet och offentliggöras minst två 
veckor innan mötet. 
Medlemsmöte hålls då styrelsen bedömer att det finns behov av det. Vanligtvis utlyses 
medlemsmöte sex veckor innan mötet, om inte styrelsen bedömer att mötet bör ske 
skyndsamt, då kallelse skickas så snart det är möjligt. 
Vid årsmöte, styrelsemöte och medlemsmöte ska protokoll föras. 
 
§ 5 Styrelse 
 
Styrelsemöte hålls minst tre gånger per år. Styrelsemöten utlyses minst 6 veckor innan 
mötet. 
 
Styrelsesammansättning: 
1 ordförande, mandatperiod 1 år. 
4-7 ledamöter, mandatperiod 1 år. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden 
har utslagsröst vid lika röstetal.  
 
 



§6 Valberedning  
 
Valberedningen består av 2 personer, varav en sammankallande.  Mandatperioden är 
1 år. Valberedning förbereder val till årsmöte. 
 
 
§ 6 Utträde och uteslutning 
 
Medlem som inte längre bor eller arbetar i Stockholms län anses ha utträtt ur 
lokalföreningen.  
 
Medlem som utträtt eller uteslutits ur SLOF anses samtidigt ha utträtt ur 
lokalföreningen.  
 

§ 7 Ekonomi 
 
I de fall lokalföreningen beslutar att ta ut medlemsavgift ska följande gälla: 
 
Ordförande och kassör har teckningsrätt för föreningen. 
 
Årsmötet bestämmer medlemsavgiften.  
 

§ 8 Ändring av stadgar och upplösning 
 
Årsmötet beslutar om antagning och ändring av dessa stadgar samt om upplösning av 
föreningen. SLOFs styrelse skall godkänna dessa beslut.  
 
Vid upplösning av föreningen beslutar styrelsen hur eventuell kassabehållning skall 
nyttjas. 
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