
Regler för Svenska Lymfomgruppen (SLG) (Version 130917) 

 
§ 1     Svenska Lymfomgruppen (SLG) är en grupp bestående av kliniskt lymfomverksamma  

läkare inom onkologi eller hematologi representerande Sveriges alla sjukvårdsregioner. 

Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet vid diagnostik, 

behandling och vård  av patienter med maligna lymfom i Sverige, vilket bland annat 

kan uppnås genom informationsutbyte, utbildning samt genom att initiera, driva och 

avrapportera kliniska studier, liksom genom att utveckla och driva det Svenska 

Lymfomregistret. 

 

§ 2     SLG består av 17 ordinarie medlemmar. Av dessa representerar 14 landets  

          sjukvårdsregioner fördelade enligt följande: Södra 2, Västra 2, Sydöstra 2, Stockholm- 

          Gotland 3, Uppsala-Örebro 3,  Norra 2. Landets lymfompatologer utser två 

representanter, och dessutom ingår sammankallande för arbetsgruppen för  

          Svenska Lymfomregistret. Utöver de 17 medlemmarna är en assistent från ett  

Regionalt Cancercentrum ständigt adjungerad medlem. Representant för Svenska 

Benmärgstransplantationsgruppen (SBMT) adjungeras vid behov.  SLG utser inom sig 

ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.  

 

De regionala medlemmarna utses inom respektive region. De 14 regionala 

representanterna samt sammankallande för styrgruppen för Svenska Lymfomregistret 

äger rösträtt vid ev omröstning.  

 

          Då en ordinarie medlem är förhindrad från att närvara vid ett sammanträde kan denna  

          utse en tillfällig personlig suppleant. 

 

Andra personer med professionell anknytning till lymfomsjukvård eller 

lymfomforskning  är välkomna till SLG:s sammanträden efter anmälan till ordföranden. 

Ersättning för ev tillkommande kostnader ordnas av vb kollega. Personer anställda av 

företag inom diagnostik- eller läkemedelsbranschen får inte delta i SLG:s 

sammanträden.     

 

§ 3     SLG sammanträder minst två gånger om året vid datum som beslutats vid föregående  

          möte eller efter beslut av arbetsutskottet. 

 

§ 4     SLG leds av ett arbetsutskott bestående av ordföranden,  vice ordföranden,  

sekreteraren och kassören. Arbetsutskottet biträds av den till SLG adjungerade 

assistenten från ett regionalt cancercentrum. 

 

          Arbetsutskottet under ledning av ordföranden svarar för att förbereda SLG:s  

          sammanträden. Vidare svarar man för utskick av kallelse minst 10 dagar före möte,  

          eller minst tre veckor före möte som tidigare ej annonserats. Sekreteraren för  

          minnesanteckningar vid sammanträden. 

 

          Ordförande och ytterligare en av SLG utsedd ledamot representerar Sverige i Nordiska  

          lymfomgruppens koordinatorgrupp. Vid förhinder inträder sekreteraren. 

 

Arbetsutskottet ansvarar för ansökan om och förvaltning samt årlig redovisning av 

driftsanslag.      

          



§ 5     Arbetsutskottet väljs för en period om två år, och bör som regel inte omväljas mer än 

          två gånger. Om särskilda skäl föreligger kan emellertid ytterligare omval accepteras. 

Valet sker vid årets första möte; om möjligt väljs ordförande och kassör jämnt år, udda 

år sekreterare och vice ordförande . Vid förtida avgång sker fyllnadsval gällande för 

perioden fram till nästa ordinarie val.  

 

          SLG utser svenska representanter i de nordiska arbetsgrupperna. 

 

          Vid val liksom vid eventuell omröstning avseende beslut vid sammanträde äger de 14  

          regionala representanterna eller deras personliga suppleanter rösträtt. Om någon så  

          begär skall omröstning ske slutet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

 

          Vid omröstning rörande deltagande i studie eller liknande fråga gäller beslutet endast  

          SLG som grupp; sådana beslut är däremot ej bindande för enskild region eller klinik.  

          

§ 6     För ändring av dessa regler krävs bifall av en majoritet av ordinarie antalet  

          medlemmar, d.v.s. 8 röster, vid ett sammanträde. Regeländring får endast företagas om  

          förslag härom framkommit av kallelsen till mötet. 

 

§ 7     SLG upplöses med omedelbar verkan om sådant förslag bifalles av minst två  

          tredjedels majoritet av ordinarie antalet medlemmar, d.v.s. 10 röster, vid ett  

          sammanträde. I samband med ett sådant beslut skall SLG också besluta om hur  

          pågående studier och tilldelade medel skall hanteras. Upplösning får endast företagas  

          om förslag härom framkommit av kallelsen till mötet. 
 

 


