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Välkommen som medlemsförening i Svenska 
Läkaresällskapet!  
 
På SLS digitala fullmäktigemöte den 26 maj togs det historiska beslutet att anta 48 av 66 
vetenskapliga sektioner som medlemsföreningar i SLS. Organisationsförändringen börjar träda i 
kraft från och med den 1 januari 2021. En medlemsförening ingår i SLS med alla sina medlemmar 
(som blir föreningsanknutna medlemmar i SLS) vilket breddar medlemsbasen. SLS får en starkare röst 
som den samlande vetenskapliga professionsorganisationen för läkare i Sverige.  

Mycket glädjande antogs Er förening som medlemsförening i SLS under villkor att Ni fattar de 
formella besluten – att bli medlemsförening och anpassar Era stadgar – på nästkommande årsmöte/-
en.  

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 stadgar kan nämnden slutligt fastställa Er som 
medlemsförening 2021.  

För att hinna bli medlemsförening 2021 bör Ni fatta de formella besluten innan den 1 oktober i år så 
att ni hinner få stadgarna fastställda av SLS nämnd innan ni ska skicka in medlemsregistret till SLS den 
1 november. Skälet är att Ni måste ha GDPR-bestämmelser på plats i Era stadgar innan 
medlemsregistret skickas in, se nedan. Om Ni har årsmötet senare under hösten, men ändå vill bli 
medlemsförening 2021, finns möjlighet till undantag inom rimliga gränser (några föreningar har fått 
dispens). Hör av Er i så fall till SLS kansli på: medlemsforening@sls.se. 

Nästa steg är att ni ska lämna in Ert medlemsregister till SLS senast den 1 november 2020, som avser 
förhållandena i Er förening per den 1 september. Detta för att SLS bland annat ska kunna beräkna Er 
medlemsavgift och Ert mandat 2021. Registeruppgifter ska sedan årligen lämnas in till SLS under 
hösten.  

SLS har tidigare skickat ut instruktioner om vart/hur medlemsregistret ska skickas in och vilka 
uppgifter som ska ingå. Vi kommer att gå ut med kompletterande och mer detaljerad information om 
registret innan utgången av juni.   

 

Ser fram emot ett tätt samarbete med er i den nya organisationen!  

 

Per Johansson 
Kanslichef SLS  
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