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Inledning  

I enlighet med SLF Student Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att 

tillvarata medlemmarnas studiesociala och yrkesmässiga intressen samt att främja 

medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen. SLF Student Stockholms 

verksamhet kan delas in i två kategorier:  

 

1. Extern verksamhet, riktad mot medlemmar, beslutsfattare och media, som syftar till att 

förbättra studie- och klinikförhållanden för våra medlemmar, bevaka post-examen perioden 

samt att uppfylla de mål som finns uppsatta i stadgarna. 

 

2. Intern verksamhet, syftar till att förbättra kontinuiteten och arbetet inom organisationen 

och innefattar bland annat administrativa och förvaltande uppgifter.  

 

En del av SLF Student Stockholms uppgifter finns tydligt beskrivna i stadgarna, detta innefattar 

bland annat årsmötets utformning och genomförande medan en stor del av övrig extern 

verksamhet åligger föreningen själv att utforma. Verksamhetsplanen ger en grund för styrelsen 

att stå på i planeringen av det kommande verksamhetsåret. Vidare innehåller den även mål för 

vad som kan förväntas utföras under året.  



Verksamhetsplanen är uppdelad i två verksamhetsområden med följande underrubriker.  

 

1. Extern verksamhet 
1.1. Terminsinformation 

1.2. PR 

1.3. Namnskyltar 

1.4. AT-mässor 

1.5. Fackliga utbildningar och karriärkvällar 

1.6. Sociala aktiviteter 

1.7. Påverkansarbete 

1.8  Projektbidrag 

 

2. Intern verksamhet 
2.1. Konstituering 

2.2. Styrelsens arbete 

2.3. Kommunikationsflöden 

2.4. Ekonomi 

  



1. Extern verksamhet 
 

1.1. Terminsinformation 

Samtliga studenter på termin 1 samt 4 ska ges möjlighet att få information om och ta del av 

SLF Student Stockholms budskap. Detta sker med fördel i samband med en föreläsning där det 

förväntas hög närvaro eller som i bästa fall är obligatorisk. Utöver informationstillfället är det 

även en möjlighet till rekrytering, profilering, uppfångande av åsikter och ett stärkande av 

kontakten med medlemmarna. 

 

Som en del av marknadsföringen ska även ges möjlighet att beställa namnskyltar med SLF 

Students logga på för att använda under sin kliniska placering. Under föreläsningen lottas 

förslagsvis ett stetoskop ut till alla som anmält medlemskap samt gillat Facebook-sidan. Vidare 

bör det bjudas på någon form av fika, förslagsvis bulle eller smörgås och kaffe/te. Under 

föregående år har tygpåsar med SLF Student Stockholms logga delats ut under 

terminsföreläsningarna, detta har varit mycket uppskattat och ett bra sätt för SLF Student 

Stockholm att profilera sig på. Statistik rörande medlemsantal och anslutningsgrad på enskilda 

terminer bör hämtas in regelbundet för att kunna utvärdera informationsinsatserna och vara till 

grund för eventuella förändringar i upplägg. Vidare är det även viktigt att detta ansvarsområde 

tillsätts snarast möjligt samt att den ansvarige utan onödigt dröjsmål söker rekryteringsbidrag 

efter varje genomfört event. 

 

Målet för 2020 är att genomföra två informationer per termin, dvs förslagsvis T1-info samt 

T4-info, företrädesvis ska det vara senast 6 veckor efter terminsstart.  

 

1.2. PR 

Det är viktigt att kontinuerligt stärka SLF Students anseende. I dagsläget finns det trots nya 

initiativ och framsteg många studenter vid Karolinska Institutet som inte vet vad SLF Student 

har för roll i deras utbildning och att vi inte är samma organisation som Medicinska Föreningen.  

Detta är inte idealt och mycket energi bör därför läggas på att synliggöra SLF Student 

Stockholm och vad vi gör. Dels för att förstärka anseendet och göra oss till en naturlig del av 

studentlivet för läkarstudenter vid Karolinska Institutet men också för att mer fokus ska riktas 

på vad vi gör och inte vilka vi är. 

 



Hemsidan är SLF Student Stockholms ansikte utåt. De andra sociala medierna använder SLF 

Student Stockholm för att effektivt sprida viktig information men hemsidan är och bör vara det 

officiella redskapet för kontakt med lokalförbundet. Hemsidan har ändrats under 2018 från 

centralt håll och under verksamhetsåret 2020 ska styrelsen uppdatera och lägga vikt på att hålla 

hemsidan aktuell och korrekt. Detta för att medlemmar och intresserade ska kunna gå in och få 

svar på eventuella frågor, vilket också underlättar och minskar arbete med att svara på de frågor 

som inkommer via mail. 

 

Facebook-sidan med över 1200 likes är SLF Student Stockholms huvudsakliga 

informationskanal. Därför är det viktigt att fortlöpande lägga upp intressanta artiklar och inlägg 

från till exempel Läkartidningen, Dagens medicin samt andra SLF-avdelningars sidor, såsom 

SLF Student, Stockholms läkarförening, SYLF Stockholm och sjukhusföreningarna. Facebook 

är även en bra kanal att marknadsföra och lansera event. Facebook kan och bör också användas 

som ett forum för våra medlemmar att vara aktiva och skapa diskussioner. Detta kan ske 

exempelvis genom snabba enkäter, öppna frågor eller diskussioner. 

 

Instagramkontot @slfstudentstockholm lanserades under verksamhetsåret 2018 och har blivit 

ett bra sätt att få ut mer bilder och göra SLFS Stockholm mer synligt generellt samt för de som 

inte använder Facebook i så stor utsträckning. Alla evenemang som SLF Student Stockholm 

håller bör läggas upp på Instagram. 

 

Målet för 2020 är att fortsätta öka antalet likes på Facebook-sidan och det nystartade 

Instagram-kontot. Sidorna bör användas som huvudsaklig informationskanal för nuvarande 

medlemmar.  

Ansvarig(a) för hemsidan och sociala medier ska utses vid verksamhetsårets start och hålla 

dessa uppdaterade och kontinuerligt dela relevant information till medlemmarna. SLF Student 

Stockholm ska inför varje ny termin anmälas till och delta i Infopuben som hålls i Medicinska 

Föreningens lokaler då det är ett ypperligt tillfälle att introducera sig för de nya 

läkarstudenterna. 

 

1.3. Namnskyltar 

Som ett led i att göra SLF Student mer känt och som en viktig del i vår marknadsföringsstrategi, 

får studenterna möjlighet att 2 gånger per år beställa skyltar i metall med SLF Students logga 



samt studentens namn och titel på. Att beställa en namnskylt är gratis och en medlemsförmån 

som är mycket uppskattad. Extra reklam för att beställa skyltar ska riktas till terminer som 

påbörjar kliniska placeringar. Detta görs dels under T4-infon inför de kliniska kurserna samt 

under T8 inför underläkarvikariat. Leverantören är upphandlad centralt av FS och ska fortsätta 

användas. 

 

Målet för 2020 är att fortsätta leverera namnskyltar i tid under minst två  tillfällen per år. 

 

1.4. AT-mässor 

Styrelsen ska planera och genomföra en AT-mässa per termin. AT-mässorna är, förutom 

medlemsservice, en god inkomstkälla och stor möda ska ligga på ett professionellt 

genomförande som präglas av god tidsplanering och kontinuerlig utveckling av konceptet. 

Under 2019 hölls AT-mässorna i restaurang Jöns Jacob. Avgiften höjdes hösten 2019 till 6000 

kr per utställare. Uppslutningen styrelsemedlemmar har tidigare terminer varit bra och minst 

70% av styrelsen bör vara där då det underlättar genomförandet och representationen. 

 

Målet för 2020 är att genomföra totalt två stycken AT-mässor, med god planering, god 

uppslutning och med ett hållbart cateringalternativ samt god mat till utställarna. Minst 70% av 

SLF Student Stockholms styrelse ska närvara på respektive mässa. Diskussioner ska föras över 

alternativ till AT-mässorna efter avskaffandet av allmäntjänstgöringen. 

 

1.5. Medlemskvällar/aktiviteter 

Medlemskvällarna är ett utmärkt tillfälle att nå ut till många medlemmar på en gång och visa 

på SLF Student Stockholms inriktning och engagemang. Informationstillfällen inför 

sommarvikariat är ett uppskattat inslag som bör prioriteras. Föreslås att hålla relevant 

information från exempelvis föreläsningar eller workshops. Förslagsvis utser man en 

huvudansvarig för detta. 

 

Under verksamhetsåret 2018 etablerades kontakt med managementkonsultföretaget Sirona 

Health Solutions och McKinsey. 2019 har det arrangerats en kväll med vardera företag. Även 

en inspirationskväll med Sanofi arrangerades hösten 2019. Två ledarskap föreläsningar hölls 

under hösten 2019. Dessa events mottogs alla väl.  

 



Målet för 2020: är att SLF Student Stockholm ska: 

・Minst en kväll per termin med något ovan nämnda företag eller 

annat alternativ.  

・Att ha informations evenmang inför underläkarvikariat. 

 

1.6. Sociala aktiviteter 

Lättsamma sociala aktiviteter har tidigare genomförts av SLF Student Stockholm som 

ytterligare ett sätt att nå ut till medlemmarna och marknadsföra oss själva. För några år sedan 

har medlemskvällarna delvis ersatt dessa tidigare enbart sociala aktiviteter. Anledningen till 

detta var att det ansågs bättre och mer ändamålsenligt att kombinera sociala aktiviteter och 

facklig utbildning än att endast erbjuda sociala aktiviteter. 

 

Målet för 2020 är att styrelsen på nytt tar ställning om nya lättsamma medlemsaktiviteter ska 

planeras och genomföras. 

 

1.7. Påverkansarbete 

Det påverkansarbete SLF Student Stockholm bedriver gentemot bland annat politiker och 

lärosäten består till stor del i att ha en aktiv roll inom Stockholms läkarförening och SYLF 

Stockholm. Det senaste året har flertalet angelägna frågor kommit upp, såsom psykisk ohälsa 

bland läkarstudenter som drevs under 2019 hos vissa av de andra lokalorterna, Nya Karolinska 

Sjukhusets fortsatta problem, planering av det nya läkarprogrammet och införandet av 

bastjänstgöring, underläkarlöner, centralisering av AT-rekrytering i SLSO:s regi och mycket 

mer. 

 

De forum som nyttjats är viktiga att bevara goda relationer till, samt fortsätta ha insikt i och 

inverkan på. Dock har inte planerna på yttre påverkansarbete genom till exempel debattartiklar 

resulterat i något konkret utfall, varför detta är viktigt att satsa på för att visa på närvaro och 

fortsätta ha påverkan på framtida beslut i en tid av stor förändring. Styrelsen bör försöka att i 

ett fåtal frågor ta ställning, eventuellt i samråd med förbundsstyrelsen, SYLF och 

läkarförbundet. Detta kan göras genom artiklar, debattforum eller att aktivt ställa sig bakom 

SYLF och SLF:s ståndpunkter. 

 

Under 2019 har det diskuterats flera angelägna frågor inom SLF Student Stockholm och det 



har varit planer på att bl.a. skriva en debattartikel eller utföra påverkansarbete men det har inte 

blivit realiserat. 

 

Målet för 2020 är att fortsätta arbetet med att öka inflytandet inom förbundet liksom utåt, och 

att styrelsen regelbundet ska diskutera och ta ställning aktuella frågor utifrån 

åsiktsprogrammet. 

 

1.8. Projektbidrag 

2017 års styrelse beslutade att skapa en “medlemsfond” som nu går under begreppet 

“Projektbidrag”. Det bestämdes att det skulle utformas som en separat budgetpost, från vilken 

medlemmar och organisationer kan söka medel för projekt som gynnar SLF Student 

Stockholms medlemmar. 

 

Under 2018 arbetades ramarna för projektbidraget fram. Fram till nu har projektbidraget vuxit 

i antalet sökande. 2019 beviljades projektbidrag till KirA, SweSem Jr Sthlm, SiF, MedSM-

Sthlm och KI-hockey. 2019 togs det fram ett nytt ansökningsformulär. 

 

Målet för 2020 är att handha medlemsfonden enligt bilaga 1 i verksamhetsberättelsen för 2018 

och därefter utvärdera utfallet inför kommande verksamhetsår.  

  



2. Intern Verksamhet 

 

2.1. Konstituering 

I SLF Student Stockholms stadgar fastslås att ”styrelsen ska bestå av ordförande, vice 

ordförande samt tre till sex övriga ledamöter. Bland de valda ledamöterna bör årsmötet välja 

kassör och sekreterare. Om årsmötet misslyckas att välja kassör eller sekreterare överlåtes 

uppgiften till styrelsen.” 

 

Det är fördelaktigt för styrelsen att göra en fördelning av uppgifterna internt inom styrelsen, 

där varje person har yttersta ansvaret för ett område, men att alla är delaktiga i flera projekt 

eller ansvarsområden. 

 

Målet för 2020 är liksom året innan att börja följa upp samtliga pågående ärenden på varje 

möte, samt gå igenom tidigare protokoll på varje möte. Vidare bör tydliga deadlines sättas för 

samtliga pågående projekt i ett tidigt skede. Ett ytterligare mål är att varje ledamot tar eget 

ansvar för att leda ett projekt. 

 

2.2. Styrelsens arbete 

Styrelsen är, utöver det som regleras i denna verksamhetsplan och i budgeten, fria att själva 

utforma sitt arbete. Enligt stadgarna måste styrelsen sammanträda minst 8 gånger under 

2020. 

 

Pengar föreslås avsättas till en styrelsehelg eller annan kick-off, där planer för årets verksamhet 

kan diskuteras. 2019 hade styrelsen även arbetshelg i början av höstterminen, vilken upplevdes 

väldigt produktiv och givande, varför nästa styrelse bör diskutera att göra detsamma. Vidare 

bör styrelsen fortsätta försöka knyta enskilda individer till sig som projektledare eller exekutiva 

resurser för att avlasta styrelseledamöter samt för att fånga upp engagemang hos medlemmar.  

 

 

 

2.3. Kommunikationsflöden  

För att SLF Student Stockholm ska kunna växa krävs ett fungerande informationsflöde, både 



internt och externt. Då kommunikationen utåt är något vi jobbar med kontinuerligt bör fokus 

även under detta år ligga på att öka kommunikationen, dels med SLF Student nationellt samt 

med de olika lokala organisationerna. Den nytillträdda styrelsen bör tidigt under året sätta upp 

egna mål angående kommunikation med förbundsstyrelsen samt övriga lokalavdelningar. 

 

Under 2019 har ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare som 

kan jobba tätt ihop med god och kontinuerlig kommunikation varit aktiva. De två sistnämnda 

har varit tänkta att kontinuerligt stötta ordförande extra, för att underlätta samarbetet och jämna 

ut arbetsbördan. Detta har upplevts väldigt positivt, och bör även prioriteras framgent. 

 

Målet för 2020 är att tillse att samarbetet med andra lokalavdelningar fortsatt fungerar bra. 

God kommunikation ska genomsyra hela styrelsearbetet, och presidiet i synnerhet. 

 

2.4. Ekonomi 

En bra ekonomi är en förutsättning för en väl fungerande förening. Under de senaste åren har 

det ekonomiska arbetet fungerat bra – sedan 2015 har året avslutats med överskott. En bra start 

för kassören på det nya verksamhetsåret är en noggrann överlämning. Detta innebär att 

föregående års kassör uppdaterar och utvidgar sitt ”testamente” samt att nya kassören läser 

igenom den noggrant. Minst ett överlämningsmöte bör hållas mycket tidigt på året med tät 

telefonkontakt därefter för frågor. 

 

Målet för 2020 är att förbättra överlämningen och uppdatera kassörens testamente, att förbättra 

och utveckla kassörens arbete, att i slutet på verksamhetsåret ha lyckats driva in samtliga årets 

fordringar och rekryteringsbidrag och att överföra tillgångar i Marginalen Bank till 

Nordeakonton. 

 


