
 
 

SLS medlemsförening 
Stadgeändringar 
 
Vid årsmötet 2019 lyftes frågan om SFFA ska ingå som medlemsförening i Svenska 
Läkaresällskapet. Årsmötet beslutade att det vore bra under förutsättning att SLS tydliggör vad var 
och en ska betala. Vi har därför jobbat vidare med frågan. Om SFFA ska gå med som 
medlemsförening måste vi anpassa våra stadgar därefter. Bifogat finns förslag på nya stadgar.  
Vid årsmötet bör vi besluta om:  
- Ska SFFA gå med som medlemsförening i SLS?  

- Kan förslaget till nya stadgar godtas?  

- Kan medlemsavgiften för SLS läggas till medlemsavgiften för SFFA?  
 

Alternativet är att SFFA blir kvar som sektion, men då utan att kunna ta del av de förmåner som 
SLS erbjuder. Man får själv, som tidigare, bli individuell medlem i SLS (f.n. 700 SEK/år) om man så 
önskar.  
För att vi ska kunna ta ställning till dessa frågor följer nedan en beskrivning av bakgrunden och vad 
detta skulle innebära.  
 
SLS fullmäktige beslutade den 14 maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori – medlemsförening. 
Det är den största organisatoriska förändring inom SLS sedan fullmäktige infördes 1969 med 
sektioner som röstbärande organ. 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.  
Sektioner kan bli medlemsföreningar i SLS från och med den 1 januari 2021.  
Syftet är att stärka interndemokratin i SLS och att finansieringen av SLS verksamhet blir 
proportionerlig. SLS får en starkare röst som den samlande vetenskapliga 
professionsorganisationen för läkare i Sverige.  
 
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 medlemmar – som alltså 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.  
 

Avgift  
- Läkare – 140 SEK. Om läkaren är medlem i flera av SLS medlemsföreningar reduceras avgiften till 70 
SEK per förening.  

- Pensionerad läkare – 70 SEK  

- AT-läkare – 70 SEK  

- Medlem med annan yrkesbakgrund – 0 SEK  

- Hedersmedlem – 0 SEK  
 

Det är SFFA som betalar in avgiften till SLS. Därför bör avgiften läggas till medlemsavgiften för 
SFFA, som då blir 540 SEK (400 + 140) för läkarmedlem, 470 SEK (400 + 70) om man är med i 
ytterligare medlemsförening i SLS, 270 SEK (200 + 70) för pensionär och 300 SEK (300 + 0) för 
medlemmar som inte är läkare. Varje år rapporterar SFFA till SLS hur många läkarmedlemmar vi 
har (via medlemsregistret) vilket framgår av stadgeförslaget.  
 
Potentiella nackdelar  
Vi har som förening inte kontroll över medlemsavgiften till SLS – den bestäms av fullmäktige.  
 
Sammanfattning stagdeändringar:  
Ingenting har tagits bort, men vissa saker har bytt paragraf och/eller omformulerats i enlighet 
med SLS normalstadgar.  
Tillagt är information om hantering av personuppgifter (enligt GDPR), som vi måsta lägga till i våra 
stadgar oavsett (paragraf 7, 19)  
Tillagt är även information om relationen mellan SFFA och SLS (paragraf 20)  
Tillagt paragraf angående eventuell medlem som allvarligt skadar föreningen (paragraf 6)  
 
Hör gärna av er vid eventuella frågor!  
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Marit Westman  
Ordförande SFFA  
 
Nils Hamnerius  
Adm. Sekreterare, SFFA 
 


