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Dm�l ncdqm�k€j ` qt sahkcmhmf �` u�gÒf �j u` khsds 
Verksamhetsområde A: Utbildningsfrågor 

Läkarutbildningens kvalitet är en viktig fråga för SLF Student, våra medlemmar och 
våra framtida patienter. Efter mer än ett decenniums arbete kommer vi nu att få se en 
ny, sexårig och legitimationsgivande grundutbildning för läkare. Detta ställer höga 
krav på förbundets fortsatta agenda och utgör en stor del av kommande års 
verksamhetsplan.  
 

Klinisk handledning kommer fortsatt vara en viktig fråga och även behöva belysas 
under 2020. Våra handledare måste ges goda förutsättningar att utveckla sina 
pedagogiska färdigheter och kunna lägga tid och engagemang på att stödja 
studenters lärande. 

Under arbetet med framtagandet av den nya läkarutbildningen har Sveriges 
läkarförbund Student ställt sig positiv till att driva frågan om en nationellt samordnad 
slutexamination som ett krav för legitimation efter den nya 6-åriga utbildningen. Detta 
för att ersätta AT-tentans viktiga funktion som ett bra mätinstrument för att jämföra 
olika lärosäten samt garantera en god framtida kompetensförsörjning inom 
läkaryrket.   

 

 
  



   
 

   
 

A1  En ny, legitimationsgivande läkarutbildning 2018–2021 
A1A  Verka för att implementering av en ny, sexårig läkarutbildning sker i enlighet med 

SLF Students åsiktsdokument ”En modern läkarutbildning”. (2018–2021) 

A1B  Verka för en ny lagstiftning för avskiljande av uppenbart olämpliga läkarstudenter i 
enlighet med åsiktsprogrammet. (2020–2021) 

A1C  Verka för att en graderande betygsskala på det nya läkarprogrammet inte införs 
(2020) 

A1D  Undersöka hur det 6-åriga läkarprogrammet bäst kan utvärderas och därefter 
evaluera enligt tidigare nämnda undersökning (2020).  

 
 
A2 Klinisk handledning av god kvalitet  
A2A  Verka för att svenska läkarstudenter erhåller klinisk handledning av genomgående 

hög kvalitet. (2020) 

A2B  Verka för att läkares pedagogiska färdigheter och erfarenheter ska vara tydligt 
meriterande genom hela karriären. (2020) 

 
 
A3 Åtgärder för ökad utbildningskvalitet på läkarprogrammen 

A3A Verka för ökad nationell samordning av frågor som rör examinationer på 
läkarprogrammet i syfte att upprätthålla läkarlegitimationens legitimitet. (2020–
2021) 

A3B Verka för fler alternativa urvalsmetoder som sker i linje med beprövad erfarenhet 
och bästa tillgängliga evidens. (2020–2021) 

A3C  Verka för en ökad nationell samordning kopplat till dimensioneringen av Sveriges 
läkarutbildningar, som beaktar både hälso- och sjukvårdens behov och 
läkarprogrammens förutsättningar att bedriva en god utbildning. (2020 - 2025) 

  



   
 

   
 

 

 

Dm�g› kka` q�r st chdshc 
Verksamhetsområde B: Läkarstudenters studie- och arbetsmiljö 

 
Att drabbas av psykisk ohälsa blir allt vanligare i samhället och läkarstudenter utgör 
inget undantag. I vårt jobb för att verka för en mer hållbar studietid på läkarprogrammet 
har vi de senaste åren genomfört kartläggningar vad gäller studenternas 
schemaläggning, psykiska hälsa och situationen kring handledningen på kliniska 
placeringar. Utfallen av dessa kartläggningar är i flera fall dystra, vilket fortsatt 
motiverar SLF Student till att verka för en mer hållbar studietid. 
 
Avseende en studietid fri från psykisk och stressrelaterad ohälsa arbetar 
förbundsstyrelsen aktivt med att ta fram kurspaket till lokalavdelningarna, där 
föreläsningar med tema psykisk ohälsa kontinuerligt involveras. Den kartläggning som 
gjordes över svenska läkarstudenters schemaläggning kommer ligga till grund för ett 
fortsatt påverkansarbete under 2020. 
 
Under verksamhetsåret 2019 arbetade SLF Student mot en studietid fri från 
diskriminering. Detta genom rådet ALG (Arbetslivsgruppen) som nu ska informera 
fackliga skyddsombud på vårdinrättningar om deras ansvar gentemot våra studenter. 
Under 2020 ska SLF Student verka för att det arbetet fortskrider så att våra medlemmar 
kan känna en ökad trygghet i den kliniska vardagen. 
 
  



   
 

   
 

B1  En hållbar studietid, fri från psykisk och stressrelaterad 
ohälsa    

B1A Verka för en god och hållbar arbetsmiljö under studietiden. 

B1B  Verka för att förebygga psykisk och stressrelaterad ohälsa bland Sveriges 
läkarstudenter. 

B1C  Erbjuda avdelningarna möjlighet att hyra in lämpliga föreläsare och workshops med 
inriktning psykisk ohälsa som en del av kurspaketet. (2020) 

B1D  Verka för en hållbar schemaläggning i enlighet med riktlinjer för schemaläggning. 

 
B2  En studietid fri från diskriminering   
B2A  Verka för en studietid fri från diskriminering och negativ särbehandling. 

B2B  Verka för att Läkarförbundet fortbildar ombudsmännen i de lokala föreningarna om 
studentfrågor på verksamheterna. 

B2C  Verka för att SLF Students medlemmar ingår i de lokala ombudsmännens ansvar 
under klinisk placering. 

 

 

 

 
 
 
  



   
 

   
 

Qdkdu` ms̀ �r nl l ` qinaa�l dc�f nc` �` qadsr uhkkj nq 
Verksamhetsområde C: Arbetsmarknadsfrågor 

 
Läkarutbildningen är en lång utbildning, och som erbjuder fem somrar där många 
studenter tar chansen att introduceras till arbete inom hälso- och sjukvården. Dessa 
sommarjobb ger värdefulla erfarenheter på vägen mot det kommande läkaryrket, 
oavsett om sommarjobben rör sig om jobb som undersköterska, läkarassistent, 
medicinsk sekreterare eller vikarierande underläkare.  
 
SLF Student ser det som en högt prioriterad fråga att säkerställa att läkarstudenter, 
från den första sommaren på läkarprogrammet, får bästa möjliga förutsättningar för 
att jobba med lärorika och lustfyllda arbeten, med goda arbetsvillkor och skäliga 
löner. 
 
Vi ser idag att det råder brist på tjänster som riktar sig till läkarstudenter som befinner 
sig i mitten av utbildningen. Det är viktigt att man som student efter 5–8 terminer får 
tillämpa och praktisera den kunskap som man har samlat på sig, och ges möjlighet 
att bidra med denna i hälso- och sjukvårdsverksamheterna. Läkarassistenttjänster är 
ett bra exempel på hur detta kan gå till. Dock det råder idag brist på dessa tjänster till 
antalet; arbetsbeskrivningen varierar och är otydlig för många arbetsgivare och 
arbetstagare, och det råder även stor variation vad gäller både löner och 
arbetsvillkor. 
 
Det finns likheter mellan läkarassistenttjänsterna och det första underläkarjobbet som 
går att söka som läkarstudent (enligt Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2000:6). 
Både lönerna och arbetsvillkoren varierar stort över landet, och vi som arbetstagare 
är ofta i en svag förhandlingsposition eftersom vi är ivriga att börja våra första jobb 
som läkare och läkarassistenter. Många beskriver även en osäkerhet kring vilka krav 
som går att ställa, till exempel i en förhandlingssituation med arbetsgivaren. 
 
SLF Student vill under de kommande åren med kraft verka för att läkarstudenternas 
ställning på arbetsmarknaden ska förbättras. Vi vill vara med vid förhandlingsbordet 
för att säkerställa att den yngre generationens löner och arbetsvillkor utvecklas i en 
positiv riktning. Det är viktigt att vi som representanter för framtidens läkarkår står på 
oss, ställer krav och säkerställer att vi får en god introduktion till hälso- och 
sjukvården. Det finns till exempel ingen motsättning mellan en god introduktion, 
handledning och stöd från arbetsgivaren å ena sidan, och att få en skälig lön för det 
genomförda arbetet å den andra.  
 
  



   
 

   
 

C1   En god och tidig introduktion till hälso- och sjukvården 
C1A  Bevaka frågan om legitimation för undersköterskor, i synnerhet regeringens 

pågående utredning, i syfte att säkerställa att läkarstudenter har möjlighet att 
extrajobba som undersköterskor även i fortsättningen. (2020) 

 
C2   Relevanta sommarjobb för den kommande yrkesrollen 
C2A   Verka för att fler läkarstudenter anställs som läkarassistenter. (2020) 

C2B  Verka för att underläkare arbetar med läkaruppgifter. (2020) 

C2C   Verka för att underläkarvikariat och läkarassistenttjänster utlyses offentligt. (2019–) 

C2D   Verka för att underlätta införandet av karriär- och forskningsevent på lokalorterna 
  (2020) 

C2E  Verka för bättre villkor för forskande läkarstudenter. (2020) 

C2F  Verka för att SLF lönestatistik ska lägga till en AID-kod för läkarassistenter. (2020) 

C2G  Verka för att öka antalet läkarassistenttjänster genom att sprida befintligt material 
till lämpliga arbetsgivare för att läkarstudenter ska få möjlighet till en god 
introduktion i läkaryrket (2020) 

C2H  Sammanställa information om alternativa karriärvägar och publicera denna. (2020) 

C2I  Verka för att Socialstyrelsen skall handlägga ansökningar om särskilt förordnande 
att utöva läkaryrket för icke-legitimerade läkare på ett rättvist och korrekt sätt. 
(2020) 

 
C3   Första jobbet som läkare – skälig lön och goda arbetsvillkor 
C3A   Verka för ett avtal i linje med “Yrkanderemissen” med SKL under avtalsrörelsen 

2020. (2020) 

C3B   Stödja lokalstyrelserna i att arbeta för bättre arbetsvillkor och löner för 
sommarvikarierande underläkare innan examen. (2020) 

C3C   Verka för att sommarvikarierande underläkares villkor uppmärksammas och 
beaktas i den kommande avtalsrörelsen och nationella förhandlingsarbetet, i syfte 
att ge sommarvikarierande underläkare bättre arbetsvillkor och löner. (2019–2020)  

C3D   Verka för att sommarvikarierande underläkares villkor uppmärksammas och 
beaktas i det lokala förhandlingsarbetet, i syfte att ge sommarvikarierande 
underläkare bättre arbetsvillkor och löner. (2019–2020)  

C3E   I samarbete med Läkarförbundet verka för bättre och mer tillförlitlig lönestatistik för 
sommarvikarierande underläkare (läkarstudenter anställda enl. SOSFS 2000:6). 
(2019–2020) 

C3F  Synliggöra vikten av god handledning, introduktion och omhändertagande av 
vikarierande underläkare. (2019–2020) 

C3G  Verka för att landets regioner under övergångsperiod mellan AT och BT skall öka 
antalet AT-platser. (2020) 

C3H  Verka för att landets regioner skall erbjuda tillräckligt många BT-platser för att täcka 
efterfrågan från läkarstudenter vid svenska universitet och svenska läkarstudenter i 
utlandet. (2020) 

C3I  Verka för att optimera antalet AT-platser för de examinerade läkare som kommer 
söka AT under tiden som nya BT har påbörjats. (2020) 



   
 

   
 

 

 

 

« uqhf ` �ot mj sdq�h�udqj r ` l gdsr ok̀ mdm 
Verksamhetsområde D: Övrigt 

 
D1A  Till fullmäktige 2020 återkomma med förslag om hur ett breddat urval till 

Läkarförbundets råd och delegationer kan säkerställas, på långsiktig basis. (2020) 

D1B Införa en lättåtkomlig kalender på hemsidan över årets händelser som är tillgänglig 
för alla medlemmar. (2020) 

D1C Förändra strukturen på hemsidan så att man når en avdelning med namnet XXXX 
på adressen https://slf.se/student/xxxx 

D1D Se över rutiner och väcka en diskussion kring resvanor för att främja tåg- över 
flygresor. (2020) 

D1E  Utreda kostnaden för att klimatkompensera samtliga flygresor som görs inom SLF 
Student. (2020) 

D1F Verka för en adaptering av Läkarförbundets miljöpolicy till studentförbundets 
behov. (2020) 
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Löpande verksamhet 
Vid sidan av de tre verksamhetsområdena ovan bedriver förbundet en bred, löpande 
verksamhet som på olika sätt syftar till att ge värde till förbundets medlemmar, och 
bättre villkor under studietiden. Här samlas de mål och aktiveter som syftar till att 
exempelvis utveckla medlemsförmånerna, bevara den demokratiska organisationen, 
rekrytering av nya medlemmar, förvaltning av medlemstidningen med mera. 
 
För att tydliggöra några av de områden som planeras för 2020 och framåt har de 
delats in i följande fem områden: 

1. Rekrytering  
Inom detta område innefattas ett urval av mål och aktiviteter som syftar till att 
rekrytera nya medlemmar, och inte minst behålla de redan befintliga. 
Anslutningsgraden är viktig för att medlemmarna ska kunna ta del av våra tjänster 
och förmåner, och inte minst för att förbundet med hög trovärdighet ska kunna 
verka för bättre villkor under studietiden. 
 
2. Evenemang  
Förbundet arrangerar årligen ett antal nationella sammankomster och evenemang. 
Dessa inkluderar facklig grundkurs, vidareutbildning, representationsskapet, två 
stycken ordförandenätverk och ett kassörsnätverk. Dessa är viktiga bland annat för 
att säkra den interna demokratin, samt att erbjuda avdelningarna möjlighet till 
utbildning och fortbildning i studentfackliga frågor. Med stöd av Läkarförbundet 
arrangeras även en rekryteringsutbildning.  
 
3. Intern verksamhet  
Med den interna verksamheten avses den verksamhet och de frågor som riktar sig 
direkt till förbundets åtta avdelningar och alla våra medlemmar. 
 
4. Extern verksamhet  
Utgörs av de frågor som riktar sig mot andra organisationer, exempelvis politiker, 
myndigheter, universitet, SACO, andra studentförbund med mera. 
 
5. Utvecklande verksamhet 
Innefattar övriga initiativ och aktiviteter som syftar till att utveckla förbundets 
verksamhet på olika sätt, inklusive olika typer av innovationer.  

 
 
  



   
 

   
 

Rekrytering 

Förbundsstyrelsen ska… 
– Sträva efter en nationell ökning av betalandeandelen, där andelen betalande 

medlemmar ska öka med 5 procentenheter, årligen till och med 2022, från 
dagens 73% till 90% av det totala antalet svenska läkarstudenter i Sverige och 
i utlandet (2019–2022). 

– Årligen utvärdera effekten av den ökade satsningen på SLF Student Utland i 
form av en ökning av antalet betalande medlemmar tillhörande avdelningen, 
där det förväntade utfallet är en årlig ökning av anslutningsgraden 
motsvarande minst 10 procentenheter per år. (2019-2020) 

– Distribuera rekryteringsbroschyren till samtliga avdelningar (2020). 

– Dela ut ett rekryteringspris till den avdelning som gjort den bästa 
rekryteringsinsatsen under verksamhetsåret (2020). 

– Verka för att Sveriges läkarförbund Student framstår som en attraktiv 
organisation på såväl prekliniska som kliniska terminer (2020 - 2025). 

– Erbjuda kurspaket som tillhandahålls avdelningarna (2020). 

– Utveckla och sprida information om förbundets medlemsförmåner (2020). 

– Verka för att Sveriges läkarförbund Student är en attraktiv studentorganisation 
att engagera sig i (2020). 

– Tsqdc` �l Òikhf gdsdm�eÒq�l dckdl l ` q�` ss�ads̀ k̀ �l dckdl r ` uf hes�eÒq�0+�1+�dkkdq�4�
' 4+4(�› q�uh̀ �d,è j st q̀ �uhc�dss�shkke€kkd�eÒq�` ss�l hmr j ` �` mcdkdm�` u�hbj d,ads̀ k̀ mcd�
l dckdl l ` q�t mcdq�eÒki` mcd�su› �udqj r ` l gdsr › q�uhc�hl okdl dmsdqhmf �` u�mx` �
BQL ,r xr sdl ds�' 1/ 08,1/ 1/ ( 

 
– Tsu€qcdq̀ �deedj sdm�` u�l dckdl r ahcq̀ f ds�f dmnl �cheedqdmr dm�` u�` mcdkdm�

ads̀ k̀ mcd�l dckdl l ` q�l dkk̀ m�› qr r kt sdm�eÒq�1/ 07+�1/ 08+�1/ 1/ -�Uhc�dm�t sdakhudm�
eÒqa€ssqhmf �` u�dm�sns̀ k�Òj mhmf �o› �Òudq�0/ �oqnbdmsdmgdsdqr �ads̀ k̀ mcd�
l dckdl l ` q�eq̀ l �shkk�› qr r kt sds�1/ 1/ �r j ` kk�ahcq̀ f dsr �adgnu�nbg�deedj s�
t su€qcdq̀ r - 
 

 

  



   
 

   
 

Dudmdl ` mf  
Förbundsstyrelsen ska… 

– Anordna, genomföra och utvärdera fullmäktige på ett demokratiskt och lyhört sätt.  

– Erbjuda attraktiv fortbildning för aktiva medlemmar. 

– Anordna sociala aktiviteter där aktiva medlemmar får möjlighet att träffa studenter 
från andra orter. 

 

Förbundsstyrelsen ska arrangera följande evenemang under året: 

Representantskap 

– Anordna ett representantskap som syftar till att vara rådgivande till förbundsstyrelsen 
samt ge möjlighet för avdelningarna att diskutera frågor som är prioriterade för 
avdelningarna. 

Facklig grundkurs 

– Anordna en facklig grundkurs i syfte att utbilda lokalt aktiva förtroendevalda i 
studentfackliga frågor, i linje med förbundets åsiktsprogram och påverkansområden.   

Facklig vidareutbildning 

– Anordna en facklig vidareutbildning med syfte att vidareutbilda lokalt aktiva 
förtroendevalda i studentfackliga frågor, i linje med förbundets åsiktsprogram och 
påverkansområden.  

Kassörs- samt ordförandenätverk 
– Anordna ett kassörsnätverk och två ordförandenätverk. Kassörsnätverket och det 

första ordförandenätverket ska arrangeras senast i april.  

Övrigt 
– Uppmuntra till motionsskrivande på minst en nationell träff samt genom att publicera 

information kring detta på förbundets webbsida.  

– Tillse att det på facklig grund- och vidareutbildning ges utrymme att utbyta idéer och 
diskutera hur man bedriver sin verksamhet på avdelningarna.  

– Tillse att det på facklig grund- och vidareutbildning ges utrymme för genomgång och 
diskussion av förbundets aktuella politiska frågor.  

– Anordna ett rekryteringsmöte tillsammans med ansvarig från Läkarförbundet för att 
fortbilda avdelningarnas rekryteringsansvariga. 

 
  



   
 

   
 

Hmsdqm�udqj r ` l gds 
Förbundsstyrelsen ska… 

– Regelbundet informera medlemmarna om förbundets verksamhet och deras 
rättigheter. 

– Skicka ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år. 

– Sprida kunskap bland medlemmar om avtal- och anställningsvillkor i hälso- och 
sjukvården.  

– Vara representerade vid Sveriges läkarförbund Student Utlands kongress. 

– Se till att lokalförbunden hålls kontinuerligt uppdaterade om förbundets arbete med 
att anpassa verksamheten till GDPR, så länge behovet föreligger. 

– Se till att lokalförbunden ska erbjudas en kontaktperson med kompetens att svara på 
GDPR-relaterade frågor. 

– Distribuera SLF Students lappar med tips för den kliniska praktiken till alla 
läkarstudenter på Sveriges olika lärosäten i samband med att de påbörjar deras 
första kliniska termin, i enlighet med instruktioner fastställda av förbundsstyrelsen. 

– Medlemstidningen Appendix ska ges ut i nätupplaga med minst 2 artiklar per månad 
och minst 50 artiklar per år. 

– Dela ut priset för Årets Handledare enligt fastställda riktlinjer. 

– Att omröstning till Årets handledare vid varje universitet sker under vårterminen med 
slutdatum sista maj.  

– Att utnämning till årets handledare SLF Student sker i början av höstterminen.  

– Att förbundsstyrelsen designar ett officiellt diplom till vinnaren av handledarpriset. 

– Tillse att förbundsstyrelsens ledamöter och avdelningsordförande har tillgång till ett 
omvärldsbevakningsverktyg (Meltwater News eller motsvarande). 

– Verka för att framta en tydligare struktur för hur stipendiater till Understödsfonden 
väljs och att detta görs med transparens. 

– Tillse att det, i förslaget till arvodesreglemente som läggs fram till fullmäktige 2020, 
specificeras ett fast belopp som utgår för “sammanträden på uppdrag Sveriges 
läkarförbund Students styrelse” som avses i §2, 2 mom. i arvodesreglementet. 

– Skriva in terminens händelser i en gemensam kalender så fort det finns en planering 
för dessa, inkluderat preliminära datum, som med fördel kan markeras som just 
preliminära tills de fastställs.  

– Verka för ett ökat samarbete mellan SLF Student Utland och avdelningarna i Sverige. 
 

  



   
 

   
 

Preklin- och klin-enkäten 
Jämna år ska förbundsstyrelsen… 

– Genomföra och sprida resultaten av en undersökning av den kliniska delen av 
läkarutbildningen. 

Udda år ska förbundsstyrelsen… 

– Genomföra och sprida resultaten av en undersökning av den prekliniska delen av 
läkarutbildningen. 

I syfte att utveckla enkäten och säkerställa ett bra genomslag ska förbundsstyrelsen... 

– Se över och uppdatera innehåll, utformning och hantering av den prekliniska och den 
kliniska enkäten. 

– Lägga upp en plan för hur förbundsstyrelsen på bästa sätt ska distribuera och 
marknadsföra rapporterna från enkäterna till studenter, lärosäten och andra 
målgrupper så som politiker och hälso- och sjukvårdsverksamheter.  

Ekonomi 

– En eventuell ekonomisk administrativ centralisering av avdelningarna ska utvärderas. 

– Presidiet ska löpande informera styrelsen om förbundets ekonomi genom 
kvartalsrapporter. 

– Presidiet ska se över ekonomin för förbundet tillsammans med kansliet minst en gång 
per kvartal. 

– Styrelsen ska ur ett ekonomisk och strategiskt perspektiv planera och följa upp 
förbundets verksamhet under 2019 och framåt. 

– Placera och förvalta Sveriges läkarförbund Students tillgångar enligt SLF Students 
fastställda kapitalplaceringspolicy. 

– Revidera SLF Students kapitalförvaltningspolicy. 
 

  



   
 

   
 

Dwsdqm�udqj r ` l gds 
Förbundsstyrelsen ska… 

– Föra en aktiv dialog med myndigheter, politiker, lärosäten och andra studentförbund 
kopplat till förbundets studentfackliga frågor, med vägledning av Åsiktsprogrammet 
och verksamhetsplanen. 

– Vara närvarande, delta och driva passande frågor under Almedalsveckan. 

– Delta på AMEE och eventuellt presentera en poster. 

– Medverka vid SACO Studentråds kongress och presidieråd. 

– Sträva efter att delta vid SACO Studentmässa för att informera om svensk och 
utlandsbaserad läkarutbildning. 

– Delta på Nationella Grundutbildningsmötet för läkarprogrammet (NatGu). 

– I utbildningspolitiska frågor samarbeta med Saco studentråd, lärosätenas kårer samt 
med Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige (OMSiS). 

– Vara representerade i Läkarförbundets förbundsstyrelse, delegationer, råd och 
arbetsgrupper. 

– Verka för att Sveriges Läkarförbund ska bära kostnaderna för SLF Students 
medlemsprodukter. 

– Genomföra kampanjen “Aprilskämtet” årligen tills att lönen för underläkare står i 
paritet med det ansvar och kompetens tjänsten innebär. 

 

 
  



   
 

   
 

Tsudbj k̀ mcd�udqj r ` l gds 

Förbundsstyrelsen ska... 
– Sammanställa lathundar för hur man anordnar facklig grundkurs, facklig 

vidareutbildning och Representationskapet i en handbok, som ska få namnet 
”Handbok för Sveriges läkarförbund Student”. 

– Implementera förbundets ”mission statement” i förbundets verksamhet, inklusive 
rekryteringsverksamheten. 

– Se över och vid behov aktualisera policydokument. 

– Se över kommunikationsplanen och uppdatera vid behov. 

– Tillsammans med SLF Student Utland utreda behovet och konsekvenserna av att 
höja medlemsavgiften för medlemmar i SLF Student Utland i syfte att återge 
ökningen av medlemsavgiften till SLF Student Utlands verksamhet. 
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