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12 april 2018 Enligt sändlista 

KALLELSE med preliminär föredragningslista till 
Svenska Läkaresällskapets (SLS) fullmäktigemöte 2018 
Tid:         Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 10.00 - 16.00 

Plats:       Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 

Program: 

09.00-10.00 Registrering och frukost 

10.00-12.30 Mötesförhandlingar, se preliminär föredragningslista 

12.30-13.30 LUNCH 

13.30-16.00 Fortsatta mötesförhandlingar och avslutande debatt (ca 14.45-16.00) 

Eftermiddagstema/avslutande debatt: ”Låt proffsen vara proffs” 

Efterföljande mingel med enklare förtäring. 

Ordinarie fullmäktigeledamot/suppleant med förhinder kan företrädas genom fullmakt till 
ledamot inom samma sektion eller lokalt läkaresällskap som närvarar.  
Reseersättning utgår till fullmäktigeledamot (bilaga: reseräkning).  
Kontakta Susann Asplund Johansson för mer information, susann.asplund@sls.se eller  
08-440 88 92. 

Samtliga fullmäktigehandlingar sänds den 26 april 2018 enligt sändlistan. 

Välkomna till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte den 15 maj 2018! 

Med vänlig hälsning 

Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet 

mailto:susann.asplund@sls.se
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Bilagor:  

Preliminär föredragningslista 

P. 22 SLS nämnds propositioner

- Proposition 1 om ändring i reglementet för stiftelsen SLS Samfond (6126)

- Proposition 2 om inriktning att förlänga mandatperioden för SLS ordförande och vice

ordförande

- Proposition 3 om sektioner och medlemskap

Anmälningslista till 2018-års fullmäktigemöte (fullmäktigeledamöter, suppleanter och

representanter)

Reseräkning

Fullmakt

SLS stadgar

Sändlista 

Kallade till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2018: 

Fullmäktigeledamöter och deras suppleanter samt representanter (se bifogad anmälningslista) 

SLS nämndledamöter och valberedning 

Ordförande i SLS kommittéer 

Revisorer 

För kännedom:  

Ordförande och sekreterare i SLS sektioner, lokala läkaresällskap och associerade föreningar 

Övriga förtroendemän 



Preliminär FÖREDRAGNINGSLISTA 

Vid Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte den 15 maj 2018, kl.10.00-16.00 i Svenska 
Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 
Registrering och frukost från kl. 09.00 i SLS restaurang. 

1. Fullmäktigemötet öppnas av SLS ordförande Stefan Lindgren

2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

3. Val av ordförande och vice ordförande för mötet

4. Fastställande av röstlängd

5. Godkännande av kallelse

6. Godkännande av föredragningslista

7. Fråga om massmedia får närvara vid fullmäktigemötet

8. Verksamhetsberättelse 2017. Separat bilaga
Föredragande: Stefan Lindgren

9. Årsredovisning 2017. Separat bilaga
Föredragande: Per Johansson, SLS kanslichef och och Hans Peterson, SEB
• Verksamheten
• Stiftelseförvaltningen
• Bengt Ihres fond
• Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet

10. Revisorernas berättelser. Separat bilaga
Föredragande: Jens Karlsson, auktoriserad revisor, Margareta Troein Töllborn /Silvana Naredi,
förtroendevalda revisorer
• Verksamheten
• Stiftelseförvaltningen
• Bengt Ihres fond
• Stiftelsen Söderström Königska sjukhemmet

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för nämnden

12. Redovisning med anledning av motionerna 1 och 2 till FM 2016
Arbetsgruppen Professionsbaserad kvalitetsutveckling
Arbetsgruppen Stärk primärvården



Prel. föredragningslista Fullmäktigemöte 2018-05-15 

13. Inkomna motioner och SLS nämnds yttrande. Bilaga
Föredragande: Stefan Lindgren
Motion 1 om budget och kansli – behandlas under pkt 16 budget för 2018
Motion 2 om värdet av medlemskap i SLS
Motion 3 om manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården

14. Verksamhetsplanen 2017-2018, revideringar avseende 2018. Bilaga
Föredragande: Per Johansson

15. SLS medlemsavgifter för år 2019
Föredragande: Per Johansson

Medlem och associerad medlem 700 kr (oförändrat) 
Pensionär (år man fyller 65 år) 350 kr (oförändrat) 
Läkarexamen men ej leg under högst fem år 350 kr (oförändrat) 
Studerandemedlem 100 kr (oförändrat) 

16. Budget för 2018. Bilaga
Föredragande: Per Johansson

17. Fastställande av antalet sektioner. Bilaga
Föredragande: Stefan Lindgren

18. Valberedningens förslag till val. Bilaga
Föredragande: Valberedningens ordförande, Ulf Gunnarsson

19. Val av revisorer och deras suppleanter. Bilaga
Föredragande: Valberedningens ordförande, Ulf Gunnarsson

20. Val av valberedning.
Föredragande: Mötesordförande

21. Förslag till Hedersledamöter
Föredragande: Mötesordförande

22. SLS nämnds propositioner. Bilaga
Föredragande: Stefan Lindgren
Proposition 1 om ändring i reglementet för stiftelsen SLS Samfond (6126)
Proposition 2 om inriktning att förlänga mandatperioden för SLS ordförande och vice ordförande
Proposition 3 om sektioner och medlemskap

23. Eftermiddagstema: ”Låt proffsen vara proffs” – en diskussion mellan professionen och inbjudna politiker

24. Fullmäktigemötet avslutas av SLS ordförande Stefan Lindgren



p. 22 SLS nämnds propositioner

Proposition 1 om ändring i reglementet, § 2. b) och c) för stiftelsen SLS Samfond (6126)

Alla medlemmar som uppfyller SLS ansökningskrav kan söka SLS resebidrag, post doc-stipendier och 
projektanslag, det vill säga även associerade medlemmar som inte är läkare. Därför är det önskvärt att 
även medlemmar som inte är läkare ska kunna erhålla medel från stiftelsen. Fördelningen av 
forskningsmedel från det stora antal stiftelser som SLS förvaltar är i sig en svårhanterlig och 
tidskrävande process. Speciellt för att hanteringen av resebidrag, där ansökningar om bidrag beslutas 
kontinuerligt under större delen av året, ska fungera behövs den föreslagna ändringen i stiftelsens 
reglemente. Svenska Läkaresällskapet delar ut resebidrag för aktivt deltagande i vetenskaplig kongress 
utomlands samt till forskningsvistelse utomlands. Ansökan sker kontinuerlig under hela året med 
undantag för några månader under sommaren. HT 2016/VT 2017 delade SLS ut 2 620 560 kronor i 
resebidrag. Av 327 inkomna ansökningar beviljades 253. 

Nuvarande lydelse § 2 i reglementet för stiftelsen SLS samfond (6126): 
§ 2. Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav
lagts till kapitalet, användas för uppfyllande av nedan nämnda ändamål:

a) understöd åt behövande svenska läkare och behövande änkor eller barn efter svenska
läkare*)

b) resestipendier för studier utomlands till svenska läkare, som är ledamöter av Svenska
Läkaresällskapet.

c) bidrag till medicinsk forskning åt svenska läkare, som är ledamöter av Svenska
Läkaresällskapet.

*) ändamålet under a) skall alltid äga prioritet framför all annan utdelning. 

Nämnden föreslår fullmäktige besluta  

att § 2. b) och c) i reglementet ändras till: 

b) resestipendier utomlands till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet

c) bidrag till medicinsk forskning till medlemmar i Svenska Läkaresällskapet

Bilaga: Reglemente för stiftelsen SLS Samfond 



1(2) 

6126. Reglemente för stiftelsen SLS Samfond 

§ 1. Fonden har bildats genom sammanslagning av de donationsfonder som förtecknas i

bilaga till stadgarna.

§ 2. Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst 20 procent därav lagts till

kapitalet, användas för uppfyllande av nedan nämnda ändamål:

a) understöd åt behövande svenska läkare och behövande änkor eller barn efter svenska

läkare*)

b) resestipendier för studier utomlands till svenska läkare, som är ledamöter av Svenska

Läkaresällskapet

c) bidrag till medicinsk forskning åt svenska läkare, som är ledamöter av Svenska

Läkaresällskapet

*) ändamålet under a) skall alltid äga prioritet framför all annan utdelning. 

§ 3. Avkastning som inte används visst år reserveras för utdelning under kommande år eller

läggs till fondens kapital.

§ 4. Beslut om utdelning och samtliga förvaltningsfrågor fattas av Läkaresällskapets nämnd

eller det organ som nämnden utser.

§ 5. Avkastning får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

§ 6. Ändringar av stadgarna beslutas av fullmäktige efter det att nämnden yttrat sig över

ändringsförslaget. För att ändring skall bli giltig krävs dessutom beslut i lagstadgad ordning

om permutation.

Fullmäktige 1978-12-03, § 26. 

Kammarkollegiets beslut: 1980-03-13, Dnr 24-516-79, 

ang. permutation. 

Anm. i SLS Arbetsutskott 1980-04-08, § 55 (bil.) 

BILAGA till  

reglemente (§1) för Svenska Läkaresällskapets välgörenhets-, stipendie- och forskningsfond 

(SLS samfond) 

-förteckning över Sällskapets 48 donationsfonder

(välgörenhetsfonder)

Förste provinsialläkaren N A Bergenholtz och hans makas, Hedvig Bergenholtz, född 

Högström, understödsfond 

Frans och Ingeborg Berglunds understödsfond 

Skeppsredare Erik Brodins fond 



2(2) 

Ragnar och Helena Bruzelius understödsfond 

Fältläkare Fredric Cubés pension 

Gunnar och Maria Didrikssons understödsfond 

Professor J G Edgrens understödsfond 

Berta och Gustaf Ekelunds understödsfond 

Thor Erdmans understödsfond 

Thérèse och Victor Ericssons fond 

Carl och Anna Flensburgs pensionsfond 

Erik Grahns fond 

Hjalmar Hackzells understödsfond 

Thorbjörn Hwass fond 

Carl Häggströms fond 

Kamratfonden 

Doktorinnan Wendela Karlsbergs pensionsfond 

Professor och professorskan Adolf Kjellbergs minnesfond 

Ebba Kolms fond 

Tor och Agnes Lambergs understödsfond 

Karl och Tyra Langes donationsfond 

Christian Jonas Lembkes understödsfond 

Den i Frithiof Lennmalms minnesfond ingående understödsfonden 

Jacob Levertins donationsfond 

Doktorinnan Alma Linds och doktor Wilhelm Linds understödsfond för behövande 

legitimerade svenska läkare, deras änkor och oförsörjda barn 

Anders Lindblads understödsfond 

Klas Lindroths minnesfond 

Vincent och Louise Lundbergs pensionsfond 

Läkare- och nödhjälpsfonden 

Edvard Malmgrens fond 

Oskar och Gerda Medins pensionsfond 

Teodor Neranders pensionsfond 

Gunnar och Eva Nyströms fond 

Hilma Roloff-Anderssons understödsfond 

Carl Runborgs understödsfond 

Mauritz och Bertha Salins fond 

Doktor och Fru Carl Sandahls fond 

Johan Ernst Schaumkells understödsfond 

Septemberfonden 

Sextioåringarnas fond 

Nils Sparrmans understödsfond 

Edvard och Ida Svalanders understödsfond 

Carl och Gertrud Sörenssons understödsfond 

Sven Wallgrens fond 

Malin Wester-Hallbergs understödsfond 

Otto och Agnes Wetterstrands pensionsfond 

Doktor Axel Widstrands understödsfond 

Martin Theodor Wolfs understödsfond 



p. 22 SLS nämnds propositioner 

Proposition 2 om inriktning att förlänga mandatperioden för SLS ordförande och vice 
ordförande 

Enligt SLS stadgar § 19 väljs SLS ordförande och vice ordförande för en period på två år och kan inte 
omväljas. Nämndens övriga ledamöter väljs för en period på tre år och kan omväljas en gång i följd. 
Det är praxis att ordförande har varit vice ordförande och introducerats i ämbetet under sina två år i 
den rollen.  

En ordförandeperiod på två år i en organisation som SLS är relativt kort tid. Det finns visserligen 
fördelar, den korta mandatperioden tydliggör att ordförandeskapet är ett förtroendeuppdrag och det är 
möjligt att ta på sig ordföranderollen i SLS utan att göra allt för stora avsteg från yrkeskarriären. 
Rotation på maktpositioner är dessutom alltid sunt.  

Nackdelen är emellertid bristen på kontinuitet och viss ryckighet i verksamheten (en nämndledamot 
kan till exempel under sex år agera i relation till fyra olika ordföranden) och att möjligheten att driva 
långsiktiga frågor försvåras. Modellen med att ordförande och vice ordförande arbetar ihop var tänkt 
att motverka just detta men har av olika skäl inte fungerat i tillräcklig utsträckning. Ett annat problem 
är att SLS ordförande förblir ganska anonym i den allmänna debatten, vilket kan påverka SLS position 
i samhället och kan också ha viss betydelse för möjlighet att attrahera läkare till organisationen och 
dess aktiviteter. Även samarbetet med sektionerna kan påverkas av korta mandatperioder. 

Nämnden menar att de långsiktiga utmaningar SLS står inför skulle underlättas av bättre kontinuitet på 
ordförandeposten och att mandatperioden för ordföranden därför bör förlängas. Enligt nämnden skulle 
en ordförandeperiod på tre år med möjlighet till ett omval, innebära långsiktighet och stabilitet i 
organisationen och samtidigt bibehålls ordförandeskapets status av förtroendeuppdrag och rimlig 
rotation på posten. Mandatperioden för vice ordförande bör förändras på motsvarande sätt. Det bör 
inte vara en förutsättning att ordförande har varit vice ordförande tidigare, eller att vice ordförande tar 
på sig ordföranderollen efter sin tid som vice ordförande.   

En konskevens av att förlänga mandatperioden för ordföranden är emellertid att finansiering och 
arvodesnivåer måste ses över. 

 
Nämnden föreslår fullmäktige besluta  
 
att inriktningen ska vara att mandatperioden för SLS ordförande och vice ordförande förlängs till tre 
år med möjlighet att omväljas en gång i följd och  

att uppdra nämnden att återkomma med förslag till fullmäktige 2019 som omfattar förslag om 
stadgeändringar och tidpunkt för ikraftträdande.  

 



 

p. 22 SLS nämnd propositioner   

Proposition 3 om sektioner och medlemskap      

SLS en ideell förening 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är vad som kallas en ideell förening. En ideell förening är en 
medlemsägd ideell organisation där medlemmarna kan vara enskilda personer eller organisationer. Det 
är medlemmarna som bygger upp föreningen och gör den legitim. Normalt sett blir en person eller 
organisation medlem i ideell förening genom att betala en årlig medlemsavgift. Avgiften är både en 
inkomstkälla för föreningen och ett slags avtal varigenom medlemmens rättigheter och skyldigheter i 
föreningen regleras.  

Grundläggande för att en ideell organisation ska kunna existera och verka effektivt är en fungerande 
föreningsdemokrati. Det innebär att medlemmarna på likvärdig grund äger och styr sin förening som 
kollektiv. Viktiga verktyg är årsmötet/fullmäktige – föreningens högsta beslutande församling – och 
stadgarna.   

SLS består av cirka 10 000 individuella medlemmar i fem kategorier som betalar årlig medlemsavgift 
på olika nivåer. SLS har även bildat närmare 70 vetenskapliga sektioner som i sig består av betydligt 
fler personer än de som i dag är individuella medlemmar i SLS. Det är sektionerna som i fullmäktige – 
SLS högsta beslutande organ – varje år utser nämndledamöter och andra nyckelpersoner samt beslutar 
om stadgar, budget, avgifter och verksamhetsinriktning för SLS. Det är även sektionerna som i 
fullmäktige fattar beslut om att bilda nya sektioner och anta associerade föreningar. Nämnden är direkt 
ansvarig inför sektionerna på fullmäktige. Sektion får, enligt stadgarna, utse en ledamot i fullmäktige 
för varje påbörjat 250-tal sektionsmedlemmar som också är medlemmar i SLS. Av sektionen utsedd 
ledamot i fullmäktige ska också vara medlem i SLS.  

Koppling medlemskap i sektion och till SLS   
Ett grundläggande problem i SLS nuvarande organisation är den svaga kopplingen mellan 
medlemskap i sektion och i moderföreningen SLS. Problemet leder till demokratiskt underskott ur 
två aspekter:  

1) I stadgar finns vissa formella krav på sektionerna när det gäller individuellt medlemskap i SLS – att 
sektion ska omfatta minst 30 medlemmar i SLS, att ledamot i sektionsstyrelse ska vara medlem eller 
associerad medlem i SLS och att övriga sektionsmedlemmar bör vara medlemmar eller associerade 
medlemmar i SLS. Detta är emellertid lågt ställda krav med tanke på att sektionerna i snitt har över 
500 läkarmedlemmar. Undersökningar som SLS gjort tyder också på att andelen SLS-medlemmar i 
sektionerna i genomsnitt är endast 20-25 procent. Det innebär att en sektions uppfattning om hur 
SLS verksamhet ska bedrivas sannolikt återspeglar preferenserna hos en grupp 
sektionsmedlemmar varav de allra flesta inte är medlemmar i SLS. Sektionerna skulle i 
fullmäktige kunna samla majoritet kring beslut av stor betydelse för verksamheten som helt går på 
tvärs mot viljan hos SLS medlemskår.   

2) I stadgarna finns inga formella krav på att SLS-medlemmar ska vara medlemmar i en sektion. För 
SLS-medlem som inte är medlem i en sektion finns heller ingen representativitet i fullmäktige. I 
praktiken innebär det idag ett enkelriktat obligatorium för SLS-medlem att även vara medlem i 
sektion om hen ska ha möjlighet att utöva demokratiskt inflytande över SLS verksamhet. Sett ur ett 
föreningsdemokratiskt perspektiv kan denna situation inte anses acceptabel.  



Tre vägar framåt  
SLS organisationsstruktur måste enligt nämndens mening förändras i en riktning som säkerställer att 
enbart medlemmar har demokratiskt inflytande i föreningen. Det finns i princip tre vägar framåt för att 
stärka föreningsdemokratin i SLS i enlighet med detta kriterium. Alternativet som nämnden 
förespråkar är att göra sektionerna (med dess medlemmar) till huvudsakliga medlemmar i SLS 
och därmed SLS till en renodlad alliansförening, dvs. en ”förening för föreningar”. SLS roll skulle 
med detta alternativ ännu tydligare vara att stärka sektionernas röst inom hälso- och 
sjukvården och driva sektionsövergripande frågor och utvecklingsprojekt. Som organisationen de 
facto fungerar i dag ligger detta alternativ närmast och innebär minst radikala förändring. De egentliga 
”ägarna” av SLS är sektionerna vilket också ger organisationen stor del av dess legitimitet. 
Sektionerna skulle med detta alternativ anslutas med samtliga sina medlemmar och betala en avgift till 
SLS baserad på antalet läkare som är medlemmar i sektionen. Antalet läkarmedlemmar i sektionen 
skulle också utgöra underlag för mandatfördelning till SLS fullmäktige. Genom en sådan förändring 
kommer sektionerna att vid SLS fullmäktige och i andra sammanhang helt legitimt representera sina 
läkarmedlemmar som alla indirekt är en del av SLS. Förändringen kommer också innebära att den 
sammanlagda årskostnaden för att vara del av både sektion och SLS sänks betydligt jämfört med vad 
den betalar som är medlem i SLS och sektion i dag.  

Individuellt direkt medlemskap i SLS blir längre inte möjligt (med undantag för läkare och andra 
yrkeskategorier inom medicinen utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under utbildning). 
Den som är medlem i sektion, och därmed del av SLS, kommer dock fortsatt kunna nyttja de förmåner 
som ingår i dagens medlemserbjudande. Detta är av betydelse för inte minst yngre läkare som vill söka 
forskningsanslag eller resebidrag ur SLS fonder.  

Ett annat alternativ är att införa obligatorium åt båda håll, dvs. krav på individuellt medlemskap i 
både SLS och sektion oavsett var man söker medlemskapet. Inom exempelvis Läkarförbundet finns ett 
obligatorium för medlemmar att vara med i såväl lokalförening som yrkesförening förutom i förbundet 
centralt. Det tredje alternativet är att tillskapa en starkare form av representativitet för de individuella 
läkarmedlemmarna – exempelvis genom att medlemmar får rösta fram sina representanter till 
fullmäktige. I en sådan organisationsmodell upphör sektionernas mandat i fullmäktige och sektionerna 
får i stället en mer rådgivande funktion liknande den specialitetsföreningarna har inom 
Läkarförbundet.   

 
Nämnden föreslår fullmäktige besluta  

att SLS organisationsstruktur ska förändras med inriktningen att sektionerna blir huvudsakliga 
medlemmar i SLS och utövar demokratiskt inflytande i SLS fullmäktige baserat på antalet 
läkarmedlemmar i sektionen.   

att utse en stadgekommitté med representanter från sektionerna och med uppdrag att föreslå  
stadgeändringar, inklusive följdändringar i sektionernas stadgar, som möjliggör att SLS 
organisationsstruktur förändras i mer demokratisk riktning. 

att förändringen av SLS organisationsstruktur ska vara fulltständigt genomförd från och med 2020. 
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