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PROPOSITION 1 - STADGEÄNDRING AVSEENDE KAPITEL 2.1 MEDLEMSKAP 
 
För logopedstudenter innebär medlemskap i Slof också medlemskap i Svenska logopedförbundets 
studentsektion (Sloss). Detta framgår inte i stadgans nuvarande lydelse och detta önskar styrelsen 
förtydliga.  
Nuvarande text: 
Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan till Slof.  
 
Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA om han/hon 
uppfyller AEA:s villkor för medlemskap. 
 
Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SRAT eller Slof rörande problem 
som uppkommit innan eller vid tidpunkten för inträdet. SRAT:s förbundsstyrelse kan dock bevilja 
undantag om särskilda skäl föreligger. 
 
Medlem får inte under samma tid vara medlem i förbund eller annan facklig organisation som är 
ansluten till annan centralorganisation än Saco. 
 
Medlem får inte vara ansluten till annat förbund eller förening inom Saco (frånsett 
samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund eller 
förening. 
 
Till medlem kan antas 
1 av Socialstyrelsen legitimerad logoped, 
2 logopedstuderande. 
  
Till den skriftliga ansökan ska bifogas kopia av legitimationsbevis från 
Socialstyrelsen. För nyexaminerad logoped måste legitimationsbeviset vara Slof tillhanda inom 6 
månader efter uttagen examen. Medlem i Slof är också medlem i SRAT. 
 
Medlemskap räknas från den dag ansökan kommit till Slof. Medlemskap må vägras den som vid 
prövning skulle kunna uteslutas ur Slof enligt 2.4. 
 
Ändringsförslag: 
Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan till Slof. 
  
Medlem äger rätt att tillhöra Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA om han/hon 
uppfyller AEA:s villkor för medlemskap. 
  
Ny medlem äger inte rätt att erhålla individuell facklig service från SRAT eller Slof rörande problem 
som uppkommit innan eller vid tidpunkten för inträdet. SRAT:s förbundsstyrelse kan dock bevilja 
undantag om särskilda skäl föreligger. 
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Medlem får inte under samma tid vara medlem i förbund eller annan facklig organisation som är 
ansluten till annan centralorganisation än Saco. 
  
Medlem får inte vara ansluten till annat förbund eller förening inom Saco (frånsett 
samverkansorgan) utan att dubbelanslutningsavtal finns mellan SRAT och berört förbund eller 
förening. 
  
Till medlem kan antas 
1 av Socialstyrelsen legitimerad logoped, 
2 logopedstuderande. 
  
Till den skriftliga ansökan ska bifogas kopia av legitimationsbevis från 
Socialstyrelsen. För nyexaminerad logoped måste legitimationsbeviset vara Slof tillhanda inom 6 
månader efter uttagen examen. Medlem i Slof är också medlem i SRAT. Studerandemedlem i Slof är 
också medlem i Svenska logopedförbundets studentsektion (Sloss). 
 
Medlemskap räknas från den dag ansökan kommit till Slof. Medlemskap må vägras den som vid 
prövning skulle kunna uteslutas ur Slof enligt 2.4. 
 Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
- att göra ovanstående ändring i stadgans paragraf 2.1 Medlemskap 
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PROPOSITION 2 - STADGEÄNDRING AVSEENDE KAPITEL 3.4 VERKSAMHET 
OCH BOKSLUT 
 
De tidsangivelser som idag anges i stadgan gällande bokslut och revisorns skriftliga berättelse över 
granskningen av desamma är så snäva att de inte är möjliga att följa, vilket innebär att styrelsen 
årligen bryter mot förbundets egen stadga. Nedan föreslagna ändringar ger Slofs styrelse, förbundets 
redovisningsansvariga och revisorer förutsättningar att slutföra arbetet med årsredovisningen utan 
att bryta mot stadgan. 
Nuvarande text:  
Slofs verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.  
Slofs räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i fullständigt bokslut som ska 
vara verkställt senast den 1 februari påföljande år, då räkenskaperna ska överlämnas för granskning 
till revisorerna vilka senast den 1 mars ska avge skriftlig berättelse över granskningen, innehållande 
till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ändringsförslag: 
Slofs verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
Slofs räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i fullständigt bokslut som ska 
vara verkställt senast den 1 maj påföljande år, då räkenskaperna ska överlämnas för granskning till 
revisorerna vilka senast den 1 juni ska avge skriftlig berättelse över granskningen, innehållande till- 
eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
- att göra ovanstående ändring i stadgans paragraf 3.4 verksamhet och bokslut 
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PROPOSITION 3 - STADGEÄNDRING AVSEENDE KAPITEL 4.4 DELEGATER 
 
Vid Förbundsmötet 2017 togs suppleantplatserna bort från de skrivningar i stadgan som gällde 
styrelsens sammansättning. Föreliggande ändringsförslag är en följdändring av ändringen från 2017.  
 
Nuvarande text:  
Förbundsmötet består av 40 delegater med en röst vardera. Fyra delegater utses av Slofs 
studentgrupp. Övriga 36 delegater utses bland medlemmarna. 20 suppleanter ska om möjligt 
utses, och om möjligt ska det bland delegater och suppleanter finnas en god geografisk  
spridning. Lokalförening inom Slof äger företräde att utse delegater till förbundsmötet. 
 
Delegater och suppleanter utses för tre år tio veckor före förbundsmöte. Byte av delegat kan ske intill 
sju dagar före förbundsmöte. Varken styrelseledamot eller suppleant kan utses till delegat. 
 
Förbundsmötet består av 40 delegater med en röst vardera. Fyra delegater utses av Slofs 
studentgrupp. Övriga 36 delegater utses bland medlemmarna. 20 suppleanter ska om möjligt 
utses, och om möjligt ska det bland delegater och suppleanter finnas en god geografisk  
spridning. Lokalförening inom Slof äger företräde att utse delegater till förbundsmötet. 
 
Delegater och suppleanter utses för tre år tio veckor före förbundsmöte. Byte av delegat kan ske intill 
sju dagar före förbundsmöte. Varken styrelseledamot eller suppleant kan utses till delegat. 
 
Ändringsförslag:  
Förbundsmötet består av 40 delegater med en röst vardera. Fyra delegater utses av Slofs 
studentgrupp. Övriga 36 delegater utses bland medlemmarna. 20 suppleanter ska om möjligt 
utses, och om möjligt ska det bland delegater och suppleanter finnas en god geografisk  
spridning. Lokalförening inom Slof äger företräde att utse delegater till förbundsmötet. 
 
Delegater och suppleanter utses för tre år tio veckor före förbundsmöte. Byte av delegat kan ske intill 
sju dagar före förbundsmöte. Varken styrelseledamot eller suppleant kan utses till delegat. 
 
Förbundsmötet består av 40 delegater med en röst vardera. Fyra delegater utses av Slofs 
studentgrupp. Övriga 36 delegater utses bland medlemmarna. 20 suppleanter ska om möjligt 
utses, och om möjligt ska det bland delegater och suppleanter finnas en god geografisk  
spridning. Lokalförening inom Slof äger företräde att utse delegater till förbundsmötet. 
 
Delegater och suppleanter utses för tre år tio veckor före förbundsmöte. Byte av delegat kan ske intill 
sju dagar före förbundsmöte. Styrelseledamot kan inte utses till delegat. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
-att göra ovanstående ändring i stadgans paragraf 4.4 Delegater 
 
  



   

mars 2020 
 5 

PROPOSITION 4 - STADGEÄNDRING AVSEENDE KAPITEL 5.2 SAMMANSÄTTNING  
Förslaget avser att förtydliga vem den adjungerande studentrepresentanten i styrelsen representerar, 
Sloss, samt att tydliggöra att det i styrelsen måste finnas en kassör.  
 
Nuvarande text:  
Slofs styrelse består av ordförande och ytterligare minst nio ledamöter och högst elva och därutöver 
en adjungerad studentrepresentant. Slofs styrelse utses av förbundsmötet för en mandatperiod. 
Studentföreträdaren utses på ett år av Slofs studentsektion. Slofs styrelse är beslutsför då 
mötesordföranden (ordföranden eller viceordföranden) och minst fem ledamöter är närvarande. 
Slofs styrelse ska sammanträda minst fyra gånger per år. Slofs styrelse utser inom sig vice 
ordförande och övriga funktioner som erfordras. Om antalet styrelseledamöter skulle minska till 
färre än sex och mer än åtta månader återstår till ordinarie förbundsmöte ska Slofs styrelse inkalla 
extra förbundsmöte för att förrätta fyllnadsval. En styrelseledamot kan uppbära en specifik post i 
maximalt tre mandatperioder 
 
Ändringsförslag: 
Slofs styrelse består av ordförande och ytterligare minst nio ledamöter och högst elva och därutöver 
en adjungerad studentrepresentant från Svenska Logopedförbundets studentsektion (Sloss). Slofs 
styrelse utses av förbundsmötet för en mandatperiod. Studentföreträdaren utses på ett år av Slofs 
studentsektion Sloss. Slofs styrelse är beslutsför då mötesordföranden (ordföranden eller 
viceordföranden) och minst fem ledamöter är närvarande. Slofs styrelse ska sammanträda minst fyra 
gånger per år. Slofs styrelse utser inom sig vice ordförande, kassör och övriga funktioner som 
erfordras. Om antalet styrelseledamöter skulle minska till färre än sex och mer än åtta månader 
återstår till ordinarie förbundsmöte ska Slofs styrelse inkalla extra förbundsmöte för att förrätta 
fyllnadsval. En styrelseledamot kan uppbära en specifik post i maximalt tre mandatperioder. 
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
-att göra ovanstående ändring i stadgans paragraf 5.2 Sammansättning 
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PROPOSITION 5 - STADGEÄNDRING AVSEENDE KAPITEL 7.2 EKONMISKA 
RUTINER – NY PARAGRAF  
Förslaget gäller införande av en ny paragraf i kapitel 7 gällande hur styrelsen ska organisera formella 
delar av det ekonomiska arbetet inom styrelsen. 
 
Förslag:  
7.2 Ekonomiska rutiner 
Firma för Slof ska i alla lägen tecknas två i förening. Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem 
som äger rätt att teckna firma för förbundets räkning, samt rutiner för attesträtt. Ordförande och 
kassör ska ingå i förbundets firmateckning och attestordning. Beslut kring firmateckning och 
attestordning ska protokollföras.  
 
Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
-att göra ovanstående ändring i stadgans paragraf 7.2 Ekonomiska rutiner 
-att nödvändiga följdändringar i stadgan genomförs av styrelsen. 
 
 
 


