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Påminnelse om att anpassa stadgar för inrapportering 
av medlemsregister   
 
SLS fullmäktige 2019 beslutade att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening – med 
tillhörande stadgeändringar. Den nya organisationen och SLS reviderade stadgar trädde i kraft den 1 
januari 2021. Följande information berör de sektioner som ansökt om att kvarstå som sektion i SLS 
som också måste göra stadgeändringar med anledning av medlemsreformen, medlemsregister och 
GDPR.  

I SLS ändrade stadgar som trädde i kraft 1 januari 2021 finns vissa bestämmelser som ska finnas med 
i medlemsföreningarnas och sektionernas egna stadgar. För sektioner som kvarstår som sektion i SLS 
sker främst följande förändringar, som har stadgepåverkan:  

• Senast den 1 november 2021 (och sedan årligen enligt stadgarna) ska sektioner som kvarstår 
som sektion skicka in sina medlemsregister till SLS. Registret ska avse förhållandena i 
föreningen den 1 september. Detta för att SLS ska kunna beräkna sektionens mandat. Denna 
bestämmelse ska tas med i sektionens egna stadgar.  

• Sektionerna ska också göra GDPR-anpassningar av sina stadgar.  
 
Sektionernas stadgeändringar ska fastställas av SLS, och om sektionen är en specialitetsförening i 
Sveriges läkarförbund (SLF), även av Läkarförbundet.  

Stadgearbete före 1 november 2021 
Stadgearbetet ska göras och ändringarna fastställas av SLS, och i förekommande fall SLF, före 
sektionen ska skicka in medlemsregister till SLS för beräkning av mandat. Detta är viktigt då det 
handlar om hantering av personuppgifter och GDPR. Sektionen bör fatta de formella besluten innan 
den 1 oktober i år. Detta för att ni ska hinna få de anpassade stadgarna, inklusive de viktiga GDPR-
bestämmelserna, fastställda av SLS nämnd innan ni ska skicka in medlemsregistret till SLS den 1 
november. När de formella besluten är fattade ska ni snarast skicka in justerat årsmötesprotokoll 
och beslutade anpassade stadgar för fastställande av SLS nämnd till: sektion@sls.se.  

I bilaga till SLS ändrade stadgar som uppdaterats efter FM 2021 och träder i kraft den 1 juli 2021, 
finns Normalstadgar för SLS medlemsföreningar och sektioner där det framgår hur sektionerna kan 
införliva dessa och andra bestämmelserna i sina stadgar. Om man följer Normalstadgarna fångar 
man bestämmelserna. 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.  

För de sektioner som önskar kan SLS kansli hjälpa till med att revidera stadgarna. Mejla i så fall till: 
sektion@sls.se.  
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Vad händer om man inte hinner före 1 november 2021? 
Skulle sektionen inte hinna ändra och få stadgeändringarna fastställda innan medlemsregistret ska 
skickas in senast den 1 november 2021, kan registret inte skickas in. Sektionen behåller då under 
2022 tidigare mandat. Sektionen ska dock så snart det är möjligt göra stadgeändringarna eftersom 
sektion årligen ska skicka in sitt medlemsregister för beräkning av mandat.     

Sektioner som avser bli medlemsförening i SLS och som därmed kommer påbörja ett större 
stadgeanpassningsarbete i det syftet, behöver inte ändra stadgarna nu före 1 november 2021, utan 
behåller sitt tidigare mandat 2022.  

Maila gärna eventuella frågor till sektion@sls.se.  
 

Bilaga: 

SLS ändrade stadgar som träder i kraft den 1 juli 2021 med Normalstadgar för SLS 
medlemsföreningar och sektioner (ligger sist) 
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