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Vägen hit?
•
•
•
•
•
•

Diskussionen om behovet av förändrad medlemsstruktur
har pågått länge inom SLS
Frågan har varit uppe vid flera tidigare fullmäktige
Fullmäktige 2017: SLS nämnd lämnade en avsiktsförklaring om
att återkomma med förslag till förändring
Fullmäktige 2018: nämndens inriktningsförslag om att
sektioner blir medlemmar i SLS med samtliga sina medlemmar.
Förslaget bordlades. Fullmäktige beslutade att en arbetsgrupp
utses med representanter för sektionerna.
Uppdraget: att ta fram förslag till Fullmäktige 2019 för att
stärka SLS interndemokrati
Gruppen har arbetat intensivt under hösten. En
diskussionspromemoria med förslag skickades ut i januari

Arbetsgruppens analys av
SLS verksamhet och finansiering
Vad gör SLS?
SLS utövar en bred verksamhet. Den omfattar att
a) dela ut forskningsanslag/priser samt stiftelseförvaltning
b) arrangera program och kurser
c) bedriva påverkansarbete
d) erbjuda certifiering och kvalitetssäkring
e) stödja sektionerna och föreningsvård samt att
f) vårda ett kulturarv.
Verksamheten vilar i samtliga delar i hög grad på en interaktion mellan
SLS centralt och SLS sektioner. I så gott som samtliga aktiviteter
involveras sektioner och de frågor SLS driver är sektionsövergripande

Arbetsgruppens analys av
SLS verksamhet och finansiering
Hur finansieras SLS?
SLS är en organisation med hög solvens – huset och konsten, eget kapital
på 40 mkr, inga lån
Löpande verksamhet finansieras till 75 procent via långsiktigt hållbara
intäktskällor från de stiftelser SLS förvaltar samt konferensverksamheten.
Medlem i SLS får således tre fjärdedelar av verksamheten ”på köpet”
Knäckfrågan i en förändrad organisation är hur den
resterande fjärdedelen på runt 5 mkr som i dag tas in via
avgifter från individuella medlemmar ska hanteras

Arbetsgruppens analys av
SLS verksamhet och finansiering
Vad finansierar egentligen medlemsavgifterna?
Den största delen av dagens medlemsintäkter går till att finansiera SLS
påverkansarbete, utvecklingsarbeten och föreningsvården/sektionsstödet – dvs. verksamheter som är särskilt viktiga för sektionerna och där
SLS har utrymme att göra prioriteringar och styra inriktningen.
Övriga mer stabila intäktsslag är i huvudsak kopplade till verksamhet och
aktiviteter som styrs av stadgar och ändamål där SLS har liten påverkan.
Utan medlemsintäkter skulle SLS bli ett renodlat ”institut” för utdelning
av forskningsanslag. Det är de medel som tas in via avgifterna som
möjliggör för SLS att vara en relevant aktör inom sjukvården och
moderförening för sektionerna.

Arbetsgruppens analys av
SLS verksamhet och finansiering
Dagens sätt att organisera och
finansiera SLS innebär också…
… en dubbel orättvisa gentemot de individuella medlemmarna.
De ”sponsrar” de i praktiken sektionernas medverkan och nytta
med moderföreningen men har ingen möjlighet att påverka
eftersom de i egenskapen av individuella medlemmar
saknar inflytande och rösträtt i fullmäktige.

Förslag om nytt medlemskap i SLS
Utgångspunkt/mål för arbetsgruppen
•
•
•
•

Ett starkt och tvärvetenskapligt SLS för sina föreningar
Alla nuvarande sektioner ska känna sig välkomna
Solidarisk finansiering och ökad interndemokrati i SLS
Alla läkare ska kunna vara en del av SLS

Förslag om nytt medlemskap i SLS
Arbetsgruppens förslagspaket
•
•
•
•
•

Ett huvudalternativ
Ett ”frivillighetsalternativ”
Möjlighet till individuellt medlemskap kvarstår
”Köp av tjänst” och nätverk
Lokala sällskap samt Kandidat- och underläkarföreningen (KUF)

Förslag om nytt medlemskap i SLS
Huvudalternativet
• Sektioner uppgraderas till medlemsföreningar i SLS och ansluts
med sitt medlemsantal. De betalar avgift och får inflytande i
relation till antalet läkarmedlemmar
• Fullmäktige beslutar varje år om avgiften. En höjning kräver
kvalificerad majoritet (60 procent)
• Medlem i medlemsförening blir ”föreningsanknuten” medlem i
SLS
• Huvudalternativet är bl.a. influerat av Sv kardiologföreningens
medlemskap i Europeiska kardiologföreningen
• Förslagsvis en schablonavgift på 200 kr per läkarmedlem

Förslag nytt medlemskap SLS
Huvudalternativet innebär
• Att hela föreningen betalar för det sektionsövergripande
arbete SLS bedriver – istället för som i dag ett fåtal individuella
medlemmar
• Ökat inflytande i SLS och tydliga förmåner för föreningarna
• Möjlighet att ansluta medlemsregister till ett centralt register
samt möjlighet till köp av extra tjänster

Förslag nytt medlemskap SLS
Frivillighetsalternativ
• En sektion som av något skäl inte vill uppgraderas till
medlemsförening kan välja att kvarstå som sektion.

Men
•
•
•
•
•

Är ett andrahandsalternativ
Innebär sämre inflytande i SLS jmf m huvudalternativet
Kan inte ansluta sig till centralt register
Ej nyttja köp av tjänst
Symbolisk (administrativ) avgift till SLS

Förslag nytt medlemskap SLS
Direkt individuellt medlemskap
• Möjlighet att vara direkt individuell medlem kvarstår för de
som inte kan eller vill tillhöra en medlemsförening alternativt
tillhör en sektion.
• Enligt förslaget samma avgifter som idag, dvs. 700 kr för fullt
betalande medlem

Förslag nytt medlemskap SLS
Övriga delar i förslaget
• Möjlighet till köp av tjänst för medlemsföreningar enligt
huvudalternativet
• Nätverk bildas för individuella medlemmar om sektion valt att
lämna SLS
• Status för lokala läkaresällskap kvarstår som i dag. Dock ett
mandat i Fullmäktige och symbolisk (administrativ) avgift till
SLS
• Status för KUF – blir jämställd förening med övriga och ett
mandat i fullmäktige.

Nästa steg
Löpande kontakter våren 2019 mellan
centrala SLS och enskilda sektioner
•
•
•
•
•

15/2: Inkomna synpunkter på promemorian
5/3: Nämndmöte (diskussion propositionsutkast)
9/4: Nämndmöte (beslut om att lägga fram proposition)
11/4: Utskick handlingar FUM
14/5: FUM – beslut om proposition

• Maj 2020: FUM – fastställer antalet medlemsföreningar
respektive sektioner samt medlemsavgifter
• Januari 2021: Ny organisation träder i kraft fullt ut med bland
annat avisering av medlemsföreningar

