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Stadgar – Svenska Logopedsförbundets studentsektion 

§ 1. Medlemskap i Sloss tillkommer varje Slof-ansluten student. Slof är en delförening i SRAT från 
och med 1 januari 2015.  
 
§ 2. Sloss har som mål att tillvarata medlemmars intressen inom utbildningen på respektive ort, att 
upprätthålla kontinuerlig kontakt mellan studieorterna, att bevaka de fackliga frågorna inom Slof 
och SRAT, sprida information om logopeders verksamhet bland studerande på andra 
vårdutbildningar, samt att fungera som länk mellan studie- och yrkesliv. Sloss har kontakt med 
Logopedens redaktörer och har där möjlighet att publicera artiklar och reportage. 

§ 3. Sloss verksamhet utövas av en styrelse som består av en ordförande, en Slof- och SRAT-
representant, en ansvarig för logopedstudentdagarna samt övriga ledamöter. Det totala antalet 
styrelseledamöter får ej överstiga sex personer. Saknas ordförande vid möte väljs en tillfällig 
denna gång. Sekreterare väljs vid varje möte eller inom styrelsen.   
 
§ 4. Styrelsen är beslutsför om minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 
gäller den mening som mötets ordförande biträder.  

§ 5. Möte ska hållas minst sex gånger per år, utöver årsmötet. Vid varje möte ska datum för 
nästkommande möte fastställas.  

§ 6. Kallelse till möte ska ske skriftligen, senast två veckor i förväg. I kallelsen ska anges de 
ärenden som i huvudsak kommer att behandlas.  

§ 7. Vid samtliga möten ska protokoll föras, vilket ska justeras av två ledamöter via mejl inom 14 
dagar efter mötet. Därefter ska det justerade protokollet mejlas ut till alla ledamöter. Ordförande 
är skyldig att årligen avrapportera verksamhetsberättelse till Sloss medlemmar. 

§ 8. Årsmöte ska hållas varje höst, om möjligt i samband med Logopedstudentdagarna, som 
anordnas varje år vid någon av studieorterna. På årsmötet är alla Sloss-medlemmar som önskar 
välkomna att delta. Vid årsmötet redovisas verksamhetsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för 
styrelsen och hålls val enligt §9.  

§ 9. Sloss årsmöte väljer en ny styrelse för kommande verksamhetsår. Styrelsen ska bestå av högst 
två personer från samma studieort, och ska sträva efter en representant från varje lärosäte. Vid 
kandidatur av fler än en person från ett och samma lärosäte får årsmötet besluta om tillsättande 
genom röstning mellan de olika sökande.  Den nya styrelsen utser internt två kandidater till 
posterna ordförande och Slof- och SRAT-representant. Sloss årsmöte utser kandidat till posten som 
Slof- och SRAT-representant. Sloss årsmöte väljer ordförande i Sloss. Ansvarig för 
Logopedstudentdagarna är alltid den representant på vars ort dagarna kommer att hållas. Sloss 
förespråkar att ansvarsposterna cirkulerar mellan utbildningsorterna inför nytt verksamhetsår. 
Uppdragen innehas under en period av ett år. 

§ 10. Omröstning vid årsmötet kan ske öppet eller slutet. Begär en mötesdeltagare sluten 
omröstning ska så ske. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud får ej ske. Vid lika 
röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.  

§ 11. För ändring av stadgarna eller upplösning av Sloss fordras beslut på två på varandra följande 
möten, varav ett årsmöte. Beslutet ska biträdas av minst 2/3 av de närvarande.  
 
§ 12. Sloss ska hålla hemsidan (www.info-sloss.com) aktuell.


