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Till     September 2022   

Administratörer och ordföranden 
SLS sektioner 2022  
 

 
Information om inrapportering av medlemsregister 
hösten 2022  
 
Förra hösten fick ni för andra gången överlämna ert register i vår databas GreenFox för beräkning av 
mandat i SLS fullmäktige. Vi har gjort förbättringar i vår databas för att inrapporteringen ska kunna 
ske så smidigt som möjligt i höst. Här kommer uppdaterad information för överlämningen av ert 
register hösten 2022. 
 
Överlämning av register  
Senast den 1 november i år ska ni återigen lämna in er sektions medlemsregister till SLS. Registret 
ska avse förhållandena i föreningen den 1 september 2022. Skälet till att ni ska lämna in ert register 
till SLS är att vi ska kunna samköra det med SLS medlemsregister för att vi korrekt ska kunna beräkna 
ert mandat i SLS fullmäktige.  
 
För att SLS ska få en smidig och ytterst säker hantering av era registeruppgifter använder vi ett 
webbaserat inrapporteringssystem – ”GreenFox” – med en databas där vi kan göra de 
sammanställningar SLS behöver för att räkna ut ert mandat.   
 
Er särskilt utsedda ”administratör” i sektionen kommer att få logga in i den här databasen på SLS 
hemsida och sedan importera Excelfilen med era registeruppgifter. När vi gjort samkörningen och 
beräknat ert mandat kommer era registeruppgifter att plockas bort från databasen. 
 
Obs! Inga ändringar i GreenFox perioden 2 september –1 november 
Ni som är särskilt utsedda ”administratör” i er sektion och fått personlig behörighet kan logga in i 
GreenFox när det passar er från den 2 september och sedan importera Excelfilen med sektionens 
uppdaterade registeruppgifter per den 1 september. Det är viktigt att ni inte lägger in nya eller tar 
bort gamla medlemmar där perioden 2 september –1 november. Den 2 november ”låser” vi 
GreenFox under ett par veckor för att göra färdigt beräkningarna inför 2023.  
https://member.greenfox.se/Account/login 
 
I registret som lämnas in till SLS i GreenFox ska precis som förra året ingå uppgifter om  

• Namn  
• Adress  
• Postnr 
• Ort  
• Land 

https://member.greenfox.se/Account/login
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• E-post 
• Medlemskategori  

1) Vanlig läkare 
2) Med i flera föreningar 
3) AT 
4) Pensionerad läkare 
5) Hedersmedlem 
6) Annan profession  

Excel filen måste vara formaterad som en tabell och sparad i formatet xlsx. 
 
Ansvarig administratör i GreenFox 
Varje sektion utser en ansvarig administratör som gör inrapporteringen till GreenFox. Har din sektion 
inte utsett någon, eller har bytt ansvarig sen 2022, bör ni snarast utse en ansvarig administratör i er 
sektion. Maila namn och e-postadress till: sektion@sls.se.  

Administratören kommer att vara den vi kommunicerar med kring inrapporteringen och få personlig 
behörighet att arbeta i GreenFox. Efter att ni meddelat vem som är er administratör kommer den att 
få personliga inloggningsuppgifter till databasen. Den som kvarstår som administratör 2022 använder 
samma inloggningsuppgifter som föregående år 
  
Er sektion har ett eget personuppgiftsansvar och beslutar själva om er personuppgiftshantering, men 
SLS rekommenderar att ni är försiktiga med att registrera onödiga personuppgifter. Som ni säkert vet 
krävs en laglig grund för all registrering (till exempel avtal som föreligger när det tydligt framgår av 
era stadgar). Upptäcker ni att sektionen har registrerat felaktiga personuppgifter rekommenderar vi 
att ni gallrar bort dem snarast.  
 
Vid frågor, råd eller stöd hör mer än gärna av er till SLS kansli på: sektion@sls.se.  
 
Ser fram emot fortsatt samarbete med er sektion!    
 
Per Johansson 
Kanslichef SLS  
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