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SLS bygger ny organisation för att stärka läkarkårens röst
i samhället
Information om ny medlemskategori enligt beslut i SLS Fullmäktige 2019
SLS fullmäktige beslutade (med över två tredjedelars majoritet) den 14 maj 2019 att inrätta en ny
medlemskategori – medlemsförening – med tillhörande stadgeändringar. Det är den största
organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med sektioner som röstbärande
organ.
Beslutet innebär att sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med den 1 januari 2021. En
medlemsförening ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt
betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i
föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella förmåner.
Nedan beskriver vi fördelarna med att uppgradera er sektion till medlemsförening, vad det innebär
ekonomiskt samt hur processen går till för er sektion att bli medlemsförening 2021. Vi nämner också
de förändringar som gäller för de som kvarstår som sektioner efter att förändringen trätt ikraft.
För att kunna bli medlemsförening 2021 måste ni i sektionerna innan den 1 mars 2020 revidera era
stadgar och fatta de formella besluten. Vår avsikt är att göra denna process så smidig och enkel som
möjligt för er.
SLS ändrade stadgar som träder i kraft 1 januari 2021 bifogas, tillsammans med Normalstadgar för SLS
medlemsföreningar och sektioner som stöd för ert stadgeändringsarbete. I SLS stadgar finns vissa
bestämmelser som ska finnas med i medlemsföreningarnas och sektionernas egna stadgar. Om man
följer Normalstadgarna fångar man bestämmelserna. GDPR har också påverkat SLS stadgar och
Normalstadgarna, även medlemsförening/sektion behöver anpassa sina stadgar till GDPR.
För de sektioner som önskar kan SLS kansli även hjälpa till med att revidera stadgarna. Vi kan också ge
kommunikativt stöd när det gäller information till era medlemmar. Mejla i så fall, eller om ni har andra
frågor, till: medlemsforening@sls.se. Ni kan även ringa till kanslichef Per Johansson, 08-440 88 88,
eller organisationssekreterare Susann Asplund Johansson, 08-440 88 92.
Vi vill avslutningsvis passa på att bjuda in till SLS ordföranderåd 16 oktober kl. 12-16 i SLS hus. Ni
kommer då att träffa myndighetsföreträdare samt få möjlighet att diskutera angelägna
specialitetsövergripande frågor.
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Vikten av en enad läkarkår i en hårt pressad sjukvård – styrkan med att bli
medlemsförening
Genom att bli medlemsförening stärker er sektion interndemokratin i SLS och bidrar till en solidarisk
finansiering av SLS verksamhet. SLS får en starkare röst som den samlande vetenskapliga
professionsorganisationen för läkare i Sverige.
”… Alla vi specialister här i dag har mandat att styra SLS så att det blir precis så starkt som vi vill att
moderskeppet skall vara. I en tid av fragmentisering och ”whats in it for me-tänk” vill jag vädja till er
att tänka ansvarsfullt om sällskapets framtid. SLS blir inte starkare än den svagaste länken…” (SLS
ordförande Britt Skogseids inledningsanförande på fullmäktige 2019. (Läs hela talet här
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2019/ordforandes-oppningstal/)
Det finns även direkt nytta med att bli medlemsförening.

Fördelar för föreningen:
•

•

•
•

Får ökat inflytande i SLS fullmäktige jämfört med sektion (eftersom mandaten räknas
utifrån antalet läkarmedlemmar, till skillnad från sektion där mandaten räknas utifrån
antalet SLS-medlemmar)
Får till en låg kostnad möjlighet till utökat administrativt stöd från SLS (ex kan SLS
sköta föreningens hemsida och/eller föreningen ansluta sitt medlemsregister till SLS
centrala register)
Kan nyttja SLS lokaler till förmånligare villkor jämfört med sektion
Kan till förmånliga villkor nyttja utrustningar och licenser som SLS tillhandahåller (ex
utrustning för podcast eller eventsystemet Invajo som är ett enkelt och flexibelt
verktyg för hantering av event och deltagare)

Fördelar för alla era medlemmar – som blir föreningsanknutna medlemmar i SLS:
•
•
•
•

Kan delta i SLS programverksamhet till kraftigt reducerat pris
Kan nyttja rum och biblioteket i huset
Kan (gäller läkare) söka SLS forskningsanslag
Betydligt lägre kostnad räknat på enskild individ (140 kr, se nedan) jämfört med
avgiften medlemmar betalar i dag (700 kr) för samma medlemsnytta

Vad betalar en medlemsförening?
Medlemsförening betalar årlig medlemsavgift till SLS baserat på storlek. Enligt förslaget i den antagna
propositionen är beräkningsgrunden en schablonavgift om 140 kr per läkare i föreningen. För läkare
som även är medlemmar i andra medlemsföreningar reduceras schablonavgiften till 70 kr enligt
förslaget. Även för pensionerade läkare och AT-läkare i föreningen är schablonavgiften reducerad till
hälften. Hedersmedlemmar och medlemmar med annan yrkesbakgrund i föreningen ingår inte i
beräkningsunderlaget.

Räkneexempel

Årsavgiften till SLS för en medlemsförening med 500 medlemmar – varav 50 är läkare som är med i
flera medlemsföreningar, 50 pensionerade läkare, 50 AT-läkare, 20 hedersmedlemmar och 30
medlemmar med annan yrkesbakgrund:
•
•
•
•
•
•

(läkare med i flera medlemsföreningar) 50*70 kr = 3 500 kr
(pensionerade läkare) 50*70 kr = 3 500 kr
(AT-läkare) 50*70 kr = 3 500 kr
(hedersmedlemmar) 20*0 kr = 0 kr
(annan yrkesbakgrund) 30*0 kr = 0 kr
(”vanliga” läkarmedlemmar) 300*140 kr = 42 000 kr

= 52 500 kr
Schablonavgiften är inte knuten till en fysisk person i medlemsföreningen utan utgör endast
beräkningsgrund för att bestämma avgiften till SLS. Det är helt upp till medlemsföreningen att
bestämma hur avgiften till SLS slutligen ska finansieras.

Tas hänsyn till att läkare kan vara medlemmar i flera medlemsföreningar? Ja, se ovan. Men det är
medlemsföreningens ansvar att meddela centrala SLS hur många som är medlemmar i flera
medlemsföreningar för att få avgiften reducerad.

Kommer schablonavgiften om 140 kr att höjas framöver? Det är fullmäktige som varje år beslutar om
ambitionsnivån i SLS verksamhet – om den ska kvarstå, höjas eller sänkas. Det är också fullmäktige
som beslutar om avgiften för nästkommande år och besluten tas med kvalificerad (minst 60 procent)
majoritet. Siffran 140 kr är beräknad utifrån dagens verksamhetsvolym i SLS. Enligt förslaget i den
antagna propositionen ska schablonavgiften indexuppräknas årligen för att SLS ska kunna bibehålla en
verksamhet på nuvarande nivå.

Hur blir min sektion medlemsförening 2021?
Den nya organisationen och SLS reviderade stadgarna träder i kraft den 1 januari 2021. Då får SLS sina
första medlemsföreningar. Vägen dit är en process med olika steg för sektionerna.
1) Sektion måste ansöka om att bli medlemsförening senast 1 mars 2020
Det är formellt fullmäktige som antar medlemsförening och dess stadgar. För att hinna med till
fullmäktige 2020 – som fattar beslut om medlemsföreningar i SLS 2021 – måste sektionen
skicka in ansökan till SLS om att bli medlemsförening senast den 1 mars 2020.
Två villkor bör vara uppfylla när ansökan skickas in:

A) Sektion bör ha tagit beslut på sitt årsmöte om att bli medlemsförening i SLS
B) Sektion bör ha anpassat sina stadgar efter de nya bestämmelserna samt GDPR
Det formella beslutet om att ändra stadgarna så att de kan träda i kraft från 1 januari 2021, tas
på sektionens årsmöte. I en del sektioner kräver ändring av stadgar beslut på två på av
varandra följande årsmöten. De reviderade stadgarna ska skickas med ansökan.
SLS bifogar de nya stadgarna samt ”Normalstadgar” som ger instruktioner för hur sektionerna
kan anpassa sina stadgar. För de sektioner som önskar kan SLS kansli även hjälpa till med att
revidera stadgarna. Mejla i så fall till (eller om ni har andra frågor): medlemsforening@sls.se
2) Fullmäktige fattar beslut om att anta medlemsförening på mötet i maj 2020
3) Sektion/medlemsförening måste skicka in medlemsregister senast den 1 november 2020
För att SLS ska kunna beräkna föreningens avgift och mandat 2021 måste
sektionen/medlemsföreningen lämna in sitt medlemsregister till SLS senast den 1 november
2020. Uppgifterna ska sedan enligt stadgarna lämnas in årligen. Detta gäller både för
medlemsförening och de som kvarstår som sektion. Detta är en av bestämmelserna som ska
tas med i medlemsföreningens/sektionens egna stadgar. SLS kommer i god tid innan att skicka
ut instruktioner om var/hur registret ska skickas in och vilka uppgifter som ska ingå.

Möjlighet till dispens!
En sektion som inte uppfyller villkoren A) och B) kan ändå ansöka om att bli medlemsförening 2021.
Fullmäktige 2020 kommer att kunna fatta beslut om att anta sektion som medlemsförening under
förutsättning att sektionen fattar formellt beslut på nästkommande årsmöte. Nämnden får i uppdrag att
bevaka att så sker. Nämnden får också i delegation att godkänna reviderade stadgar i efterhand. Ny
deadline för dessa sektioner att fatta beslut på årsmöte om att bli medlemsförening är den 1 oktober
2020.
Som framgår ovan är det kort om tid för sektioner som avser att bli medlemsförening 2021. En del
sektioner har dessutom sina årsmöten under våren och saknar möjlighet att lägga in extra årsmöte.
Därför är det av yttersta vikt att varje sektion omgående påbörjat sitt arbete med att uppgradera sig
till medlemsförerening.

Förändringar för sektioner
Vi rekommenderar samtliga sektioner att uppgradera sig till medlemsförening enligt ovan med alla
fördelar som detta medför. För sektioner som trots detta väljer att kvarstå som sektion i SLS sker
följande förändringar:
•

•
•

Senast den 1 november 2020 (och sedan årligen enligt stadgarna) ska sektioner som kvarstår
som sektion skicka in sina medlemsregister till SLS. Detta för att SLS ska kunna beräkna
sektionens mandat. Denna bestämmelse ska även tas med i sektionens egna stadgar.
Från och med 2021 ska sektioner betala en administrativ avgift till SLS om 2 tkr per år för
föreningsvården.
Sektionerna ska göra GDPR-anpassningar av sina stadgar.

Detta innebär att även sektionerna måste revidera sina stadgar och få dem godkända av SLS.
Stadgearbetet bör ske under 2020.
I bilaga till SLS ändrade stadgar som träder i kraft 1 januari 2021, finns ”Normalstadgar för SLS
medlemsföreningar och sektioner” där det framgår hur sektionerna kan införliva dessa och andra
bestämmelserna i sina stadgar att gälla från 1 januari 2021. Det formella beslutet om att ändra
stadgarna tas på sektionens årsmöte. I en del sektioner kräver ändring av stadgar beslut av två på
varandra följande årsmöten.
SLS kommer att vara behjälpligt med att besvara frågor. Mejla till: sektion@sls.se

