Stockholm 19-04-23
Svenska Läkaresällskapet föreslår en ombildning av sin medlemsstruktur, se nedan
SFAMs styrelse önskar att fullmäktige tar ställning till hur vi som förening ska förhålla oss till den
föreslagna förändringen vid SLS fullmäktige 190514, samt vilket av alternativen vi som förening ska
välja om den föreslagna ändringen blir beslutad.
I SLS proposition föreslås en reformering av medlemskapet för att SLS ska fortsätta vara ett starkt
och tvärvetenskapligt läkarsällskap för sina föreningar.
Propositionen innebär att
― A) Det från och med 2021 införs en ny medlemskategori, medlemsförening, för föreningar som i
dag är sektioner i SLS. En medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande
i och betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i
föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS.
• Är rekommenderat förstahandsalternativ
• Ger ökat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med sektion
• Innebär möjlighet till extratjänster för medlemsföreningar som önskar utökat administrativt stöd
från SLS.
• Innebär att medlem i medlemsförening kan delta i SLS programverksamhet till reducerat pris och
(gäller läkare) söka forskningsanslag
• Ger lägst kostnad räknat på enskild individ, enligt förslag på schablonavgift
• Stärker interndemokratin och en solidarisk finansiering av SLS verksamhet.
En schablonavgift på förslagsvis 140 kr per läkarmedlem i medlemsföreningen tas ut årligen. Avgiften
bör vara lägre för pensionerade läkarmedlemmar och AT-läkare och ta hänsyn till om medlem är med
i flera medlemsföreningar. Schablonavgiften är inte knuten till en fysisk person i medlemsföreningen
utan utgör endast beräkningsgrund. Medlemsföreningen beslutar med andra ord helt själv hur
avgiften till SLS slutligen finansieras. Schablonavgiften kommer även fortsättningsvis att beslutas av
fullmäktige och bör indexuppräknas per automatik.
― B) Sektioner som inte vill uppgraderas till medlemsförening kan kvarstå som sektion. För medlem
i sektion kvarstår möjlighet till individuellt medlemskap i SLS som tidigare. Sektioner betalar en
administrativ avgift om 2 000 kr per år till SLS för föreningsvården.
• Är ett andrahandsalternativ
• Ger begränsat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med medlemsförening
• Innebär högre kostnad för enskild medlem, 700 kr om året.
― Vissa förändringar införs även för lokala läkarsällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen
(KUF). KUF kommer att bli en förening i SLS med rösträtt vid fullmäktige, vilket tidigare inte varit
fallet.

― De föreslagna förändringarna inklusive reviderade stadgar föreslås träda i kraft från den 1 januari
2021.
Målsättningen är att flertalet sektioner väljer att gå in som medlemsförening i SLS och att
huvudspåret in i SLS för läkare blir genom medlemskap via medlemsföreningen. Medlem i
medlemsförening blir i praktiken medlem i SLS med möjlighet att söka forskningsanslag (gäller
läkarna) och delta i kurser/program som SLS arrangerar till reducerat pris. Organisationsförändringen
kommer att utvärderas tre år efter att den trätt i kraft.
Mer information finns på:
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/diskussionspromemoria-fran-arbetsgruppen-forstarkt-interndemokrati_21_jan_2019.pdf
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