Svenska Läkarsällskapets proposition om ändrade villkor för medlemskap för
sektioner (som t.ex. SFAI)
Bakgrund:
En utgångspunkt för propositionen är att endast medlemmar skall utöva det demokratiska

inflytandet i SLS. I dag är majoriteten sektionsmedlemmar inte medlemmar i SLS trots att sektionerna
är röstbärande organ i SLS fullmäktige.
En annan utgångspunkt är att åstadkomma en mer solidarisk finansiering av SLS
sektionsövergripande arbete. Arbetsgruppens analys har visat att SLS bedriver ett omfattande
sektionsövergripande arbete – såsom påverkansarbete, remisser, etiska riktlinjer och
kurser/symposier – som finansieras av medlemsavgifter från de cirka 10 000 individuella
medlemmarna i SLS.
En tredje utgångspunkt är att få till en organisation som stärker SLS som den samlande
vetenskapliga professionsorganisationen för läkare i Sverige. Organisationsförändringen ska ge
förutsättningar för SLS att i ännu högre utsträckning stötta sektionerna och driva de gemensamma
frågor man vill att SLS ska driva.
Slutligen, en fjärde utgångspunkt är att samtliga sektioner som i dag ingår i SLS ska känna sig
välkomna i en ny organisation med möjlighet att påverka dess arbetsformer. Sektionernas behov av
och identifikation med moderföreningen ser olika ut beroende på storlek och specialitetsområde.
Tanken är att SLS ska fortsätta vara ett starkt och tvärvetenskapligt läkarsällskap för sina föreningar.
Synpunkter som inkommit från sektionerna har beaktats inför förslaget till reviderade stadgar. Bl.a.
att beräkningsunderlaget för avgiften ska ta hänsyn till om medlem är med i flera
medlemsföreningar.
Som framgår i propositionen är det ”formen” – hur SLS ska organiseras – som arbetsgruppen
analyserat och nämnden nu lägger förslag kring. ”Innehållet” – vad SLS ska ägna sig åt – är emellertid
en minst lika viktig diskussion som sker parallellt inom SLS och som måste fortsätta att föras inom
hela organisationen även efter att reformeringen av medlemskapet trätt ikraft.

Förslaget:
A. Att 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 och delta i kurser/program som SLS arrangerar, till reducerat
pris.
• Ger lägst kostnad räknat på enskild individ, enligt förslag på schablonavgift
• Stärker interndemokratin och en solidarisk finansiering av SLS verksamhet.
En schablonavgift på 140 kr per läkarmedlem i medlemsföreningen tas ut årligen.
Medlemsföreningen beslutar helt själv hur avgiften till SLS finansieras. Schablonavgiften kommer
även fortsättningsvis att beslutas av fullmäktige.

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.

Sektionens inflytande i SLS fullmäktige bestäms som i dag – dvs. sektion får utse ledamot i
fullmäktige för varje påbörjat 250-tal medlemmar i sektionen som också är enskilda medlemmar i
SLS. En sektion med exempelvis drygt 1 000 medlemmar varav 300 är enskilda medlemmar i SLS får
därmed 2 mandat i fullmäktige. Det innebär att sektionen får sämre inflytande i SLS jämfört med
medlemsföreningen.
Sektion ska skicka in sitt medlemsregister till SLS en gång per år, som sedan samkörs med SLS
medlemsregister som underlag för mandaten (som beräknas utifrån hur många som är medlemmar i
SLS och i sektionen).
Fördelen med att möjlighet till att vara sektion kvarstår är att de föreningar som av olika skäl inte vill
eller kan bli medlemsföreningar fortsatt kan vara en del av SLS. Om organisationsförändringen ska få
önskvärd effekt måste emellertid medlemsförening vara huvudalternativet som de flesta av
nuvarande sektioner väljer.

Klargörande från SLS: Det kommer även att finnas läkare som är medlemmar i en förening som

ansökt om att kvarstå som sektion efter organisationsförändringen och som fortsatt vill vara medlem
i SLS. Likaså kan det finnas läkare som vill vara en del av SLS men, av olika skäl, inte vill vara medlem i
en medlemsförening. Det är en viktig grundprincip att samtliga läkare som så önskar ska kunna vara
del av SLS. Därför bör möjlighet till direkt individuellt medlemskap i SLS, såsom i dag, kvarstå för
läkare och andra relevanta yrkesgrupper.
Organisationsförändringen kommer att utvärderas tre år efter att den trätt i kraft.
Denna stadgeändring krävde beslut med två tredjedelars majoritet.

14 maj 2019 beslutade SLS fullmäktige med nödvändiga två tredjedelars majoritet att anta
förslag till nytt medlemskap – medlemsförening – i SLS som ska träda ikraft den 1 januari
2021 och att ändra stadgarna.
I och med detta beslut har sektionerna ett år på sig att diskutera hur de ställer sig till
organisationsförändringen och om de ska ingå som medlemsföreningar eller inte och hur detta i så
fall ska finansieras. Det krävs anpassningar av stadgarna för att bli medlemsförening och det är
fullmäktige som fastställer stadgarna. Det innebär att sektionera måste ha anpassat sina stadgar inför
fullmäktige 2020 om de ska bli medlemsförening från 2021.
Alla nuvarande sektioner ska meddela om de vill bli medlemsförening eller ansöka om att kvarstå
som sektion i SLS senast den 1 mars 2020.
Följande beslut som behöver fattas därefter på SLS kommande fullmäktige kräver ej 2/3 majoritet:
• att ändra normalstadgar för Svenska Läkaresällskapets sektioner
• att anta inriktningen i propositionen som inte regleras i stadgarna, bland annat förslag till
nivå på medlemsavgifter för medlemsföreningar och individuella medlemmar samt på den
administrativa avgift för sektioner och lokala läkarsällskap som föreslås
SFAI röstade emot denna organisationsförändring tillsammans med 14 andra specialitetsföreningar,
bland annat Svensk kirurgisk förening. Nu är beslutet dock fattat.

SFAI:s styrelse önskar därför ta upp denna fråga till diskussion vid årsmötet. Styrelsen har utformat
två olika stadgeförslag till årsmötet, för ställningstagande efter denna diskussion. Vi skall alltså fatta
beslut om vi vill bli medlemsförening eller kvarstå som sektion och därefter välja anpassade stadgar.
29 augusti 2019.

