
KALLELSE TILL

LÄKARFÖRBUNDETS 119:e
FULLMÄKTIGE 2022

TID: Onsdag 9 november, kl 10.00 - 16.30 (Registrering och kaffe från kl 09.00)
Torsdag 10 november, kl 08.15 - 16.45

PLATS: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

ANMÄLAN: Senast 1 oktober 2022 på lakarforbundet.se/fullmaktige-2022

http://www.slf.se/fullmaktige-2022


Till lokal- och yrkesföreningarna samt Sveriges läkarförbund Student (distribution till ordförande och kansli).
För kännedom till specialitets- och intresseföreningarna (ordförande och facklig sekreterare).

2022-08-09

Förbundsstyrelsen kallar härmed till Läkarförbundets 119:e Fullmäktige
onsdag 9 november - torsdag 10 november 2022.

Anmälan av fullmäktigedelegater

Anmäl deltagare, både delegater och övriga, på lakarforbundet.se/fullmaktige-2022 senast den 1 oktober 
2022. 
Lokal- och yrkesföreningarna samt SLF Student anmäler av dem utsedda fullmäktigedelegater. Antalet 
fullmäktigedelegater per förening framgår av bifogad mandatfördelning. En representant (observatör) för 
varje specialitets- och intresseförening har rätt att delta, liksom en observatör för varje delförening med 
fullmäktigemandat som endast har ett mandat vid fullmäktigemötet.
Eventuella ersättare anmäls via e-post till FUM2022@slf.se. Kostnaderna för dessa betalas av respektive 
förening. Det behövs inte anmälas ersättare för varje anmäld delegat.

Motioner

Delföreningarna och enskilda förbundsmedlemmar kan till fullmäktigemötet väcka förslag i frågor rörande 
förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen ser gärna att motionerna tar sin utgångspunkt i propositionerna. 
Motioner ska, för att kunna upptas till behandling vid årets möte, ha inkommit till förbundskansliet senast 
den 9 september 2022. Information om motioner och inlämning finns på www.lakarforbundet.se/
fullmaktige-2022

Läkarförbundets aktiviteter med anledning av motioner vid 2021 års fullmäktige framgår av lista på 
Infarten. 

Digital utrustning

Delegater ombeds att i möjligaste mån ta med egen dator/iPad till Fullmäktigemötet.
All information hittar du på lakarforbundet.se/fullmaktige-2022 

Nomineringar

Sista nomineringsdag för de förtroendeuppdrag som återfinns i tidigare utsänt brev från valberedningen är 
den 9 september 2022. Information om nomineringar och kontaktuppgifter till valberedningen finns på  
lakarforbundet.se/fullmaktige-2022

Möteshandlingar

Senast en månad före mötet skickas föredragningslista och handlingar till föreningarna och direkt till 
anmälda fullmäktige-delegater och observatörer. Alla möteshandlingar görs tillgängliga på vår webbplats.

Boka resa och boende

Boende kan bokas via anmälningssystemet. Information om resor återfinns vid anmälan.
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Bilagor: Mandatfördelning (antal fullmäktigedelegater)
 Program
 Verksamhetsplan, Strategi 2025 (gällande 2022 och förslag till VP 2023)
 Nomineringsanmodan och valförteckning från valberedningen

Alla bilagor samt länk till anmälan återfinns på webbplatsen:  
www.lakarforbundet.se/fullmaktige-2022

Kostnader för lokalföreningarna

Lokalföreningar faktureras i efterhand en kostnad på 1 500 kronor per deltagande fullmäktigeledamot. Summan 
avser resa till och från fullmäktige och en hotellnatt. Eventuell ytterligare hotellnatt bekostas av lokalföreningen. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas av förbundet. 
Kostnaderna för deltagande kanslianställda, resa och hotell, bekostas av lokalföreningen. 

Kostnader för yrkesföreningarna, SLF Student samt observatörer

Kostnader för delegater från yrkesföreningarna, SLF Student samt alla observatörer bekostas i sin helhet av 
respektive förening. Det innebär resa till och från fullmäktige, hotell samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Detta gäller även kanslianställda. Föreningarna faktureras i efterhand.

Frågor rörande fullmäktigemötet

Kontakta Maximillian Schönhausen, projektledare, 08-790 34 03 maximillian.schonhausen@slf.se

Hanna Nilsson, 08-790 33 63, hanna.nilsson@slf.se

Information och handlingar inför fullmäktigemötet läggs ut på lakarforbundet.se/fullmaktige-2022

Ta del av handlingarna i samband med anmälan och motionering på webbplatsen
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