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Till SLS nya medlemsföreningar som antagits under 
villkor – om fortsatt process, inrapportering av 
medlemsregister och avgiften    
Varmt välkommen som medlemsförening i SLS!  
 
På SLS digitala fullmäktigemöte den 25 maj i år antogs ni mycket glädjande som medlemsförening i 
SLS under villkor att ni fattar de formella besluten – att bli medlemsförening och anpassar era 
stadgar – på nästkommande årsmöte/-en. Fullmäktigeprotokollet skickas ut så snart det är justerat. 
Nedan ges viktig information om den fortsatta processen samt om överlämning av ert register i vår 
databas GreenFox och avgiften i det fall ni hinner bli medlemsförening redan från 2022.  

Den fortsatta processen 
När de formella besluten är fattade ska ni snarast skicka in justerat årsmötesprotokoll och 
beslutade anpassade stadgar för fastställande av SLS nämnd till: medlemsforening@sls.se. Även 
Läkarförbundet ska fastställa de anpassade stadgar om er förening är specialitetsförening där. 

Så fort vi fått in justerat protokoll och beslutade reviderade stadgar kan nämnden slutligt fastställa er 
som medlemsförening. För att hinna bli medlemsförening redan 2022 bör ni 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, se nedan. Om ni har årsmötet senare under hösten, eller om det krävs två 
årsmöten för att anpassa era stadgar, får ni sikta på att bli medlemsförening från 2023.  

SLS kansli (som har juridisk kompetens) hjälper gärna till med förslag på hur era stadgar kan anpassas 
för medlemskap i SLS. Om ni önskar hjälp hör av er till: medlesforening@sls.se 

Överlämning av register (i det fall ni hunnit fatta de formella besluten innan 1 oktober)  
Den 1 november i år ska ni som blir medlemsförening 2022 lämna in ert medlemsregister till SLS. 
Registret ska avse förhållandena i föreningen den 1 september 2021.  
 
Skälet till att ni ska lämna in ert register till SLS är att vi  

― korrekt ska kunna beräkna er förenings avgift till SLS  
― korrekt ska kunna beräkna ert mandat i SLS fullmäktige   
― ska kunna kontrollera medlemskap i er förening vid ansökan om SLS forskningsanslag och 

deltagande i SLS aktiviteter samt  
― ska kunna informera om SLS aktiviteter och verksamhet så att era medlemmar kan nyttja 

dessa.  
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För att vi ska få en smidig och ytterst säker hantering av era registeruppgifter har SLS byggt ett 
webbaserat inrapporteringssystem – ”GreenFox” – med en databas där vi kan göra de 
sammanställningar SLS behöver för att räkna ut era avgifter och mandat. En särskilt utsedd 
”administratör” i er förening kommer att få logga in i den här databasen på SLS hemsida och sedan 
importera Excelfilen med era registeruppgifter.  
 
Uppgifter som ska ingå 
I registret som skickas in till SLS ska ingå uppgifter om  

• Namn  
• Adress  
• Postnr 
• Ort  
• Land 
• E-post 
• Medlemskategori  

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

 
Det finns flera fördelar med GreenFox. En är att det är en plattform där ni, om ni så önskar, även kan 
förlägga ert register för löpande förvaltning och administration. Detta kostar ingenting för er del. En 
annan fördel är att SLS byggt in en funktion som gör det möjligt för oss att samköra uppgifter för att 
se antal/andel läkare i respektive medlemsförening som är med i fler än en förening. Det är en 
uppgift som respektive förening har svårt att få fram och som vi behöver för att korrekt kunna 
bestämma föreningens årsavgift till SLS.      
 
Det vi önskar från er är att ni så fort som möjligt utser ansvarig administratör i er förening för 
inrapporteringen till GreenFox. Mejla namn och e-postadress till: medlemsforening@sls.se. 
Administratören kommer att vara den vi kommunicerar med kring inrapporteringen och få personlig 
behörighet att arbeta i GreenFox. Strax efter den 1 september 2021 (under förutsättningen att 
nämnden antagit era stadgar) kommer administratören att få personliga inloggningsuppgifter till 
databasen. Observera att inget register ska överlämnas till SLS innan ni har fått dessa uppgifter.  
 
Särskilt om avgiften  
Som vi tidigare informerat beräknas föreningens årsavgift till SLS utifrån en schablon (gällande 2022) 
om 140 kr per läkarmedlem i föreningen. Dock differentieras schablonavgiften till hälften (70 kr) om 
läkarmedlemmen är pensionerad eller AT-läkare samt om medlemmen är med i två eller flera 
medlemsföreningar. Hedersmedlemmar ingår inte alls i beräkningsunderlaget.  
  
Det är medlemsföreningens ansvar att meddela uppgifter till SLS så att vi kan beräkna er avgift 
korrekt. Om medlemsföreningen vill ha en lägre avgift bör således även uppgifter som ligger till 
grund för differentiering framgå av registret ni lämnar in (och då även framgå i era stadgar). 
Uppgiften om hur många läkarmedlemmar i er förening som är med i flera medlemsföreningar är 
emellertid, som vi beskrivit ovan, något som vi numera kan ta fram i den nya databas vi byggt kring 
inrapporteringen. Ni behöver således inte ta fram den här uppgiften.  
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Er förening 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 föreningen har registrerat felaktiga personuppgifter 
rekommenderar vi att ni gallrar bort dem snarast. Vid frågor hör av er till SLS kansli på: 
medlemsforening@sls.se 
 
Återigen, varmt välkommen! Ser fram emot fortsatt samarbete med er förening!    
 
Per Johansson 
Kanslichef SLS  
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