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Innehållsförteckning

Hur går fullmäktigemötet till?
Är det första gången du ska åka på SYLF:s fullmäktigemöte, eller har du hunnit glömma

sen sist? På SYLF:s hemsida får alla krångliga ord och begrepp sin förklaring.
Utgå från länkarna på www.sylf.se/fum eller klicka dig fram under rubriken ”Om oss”. 
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SYLF:s verksamhetsplan specificerar vilka mål som fullmäktige beslutar att styrelsen ska uppnå med 
verksamheten under de kommande åren. Styrelsen ansvarar för att planera verksamheten så att målen 
nås. Målen är angivna på tre nivåer; övergripande mål, långsiktiga mål och kortsiktiga mål.

De övergripande målen definierar föreningens generella politiska vilja. Intentionen i de övergripande 
målen är att de ska genomsyra hela föreningens arbete och uppnås genom de långsiktiga- och kortsik-
tiga målen. 

Långsiktiga mål är av strategisk karaktär och förväntas kräva ett omfattande arbete och tar längre tid 
för att uppnå. Styrelsen använder SYLF:s policydokument för att förtydliga tolkningen av de långsiktiga 
målen inom flera verksamhetsområden och skapa tydlighet och kontinuitet. Aktiviteter relaterade till de 
långsiktiga målen varierar över tid och påverkas av andra intressenters verksamhet på respektive om-
råde. Specifika aktiviteter för de enskilda långsiktiga målen initierade av SYLF genomförs inte varje år.

Kortsiktiga mål är rimliga att nå under de kommande verksamhetsåren och ska årligen utvärderas i 
verksamhetsberättelsen för att se hur väl de är uppnådda. Ofta baseras de kortsiktiga målen på de 
långsiktiga målen men är mer konkreta i sin karaktär. Inom vissa områden saknas kortsiktiga mål vilket 
innebär att styrelsen arbetar utifrån de långsiktiga målen.

ÖVERGRIPANDE MÅL
● Att SYLF ska vara känt för alla underläkare och tillvara ta deras intressen
● Att SYLF ska vara en kunskapsproducerande organisation  
● Att SYLF ska ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande 
● Att SYLF ska verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

1. Verksamhetsplan SYLF 2018-2019
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Området innefattar såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön och är viktigt eftersom en 
bra arbetsmiljö innebär bättre vård för våra patienter. Ett långsiktigt hållbart arbetsliv med möjlighet till 
flexibilitet och personlig samt professionell utveckling är av yttersta vikt för utvecklingen av den framtida 
vården.

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor och de lagar och regler som styr arbetet  
 med arbetsmiljön 
B. att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har god kunskap om underläkares  
 arbetsmiljö och därmed bidrar till ett starkt opinionstryck i dessa frågor 
C. att underläkare upplever att de har gott inflytande över sin arbetstid

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att stärka lokalavdelningarnas kompetens inom arbetsmiljöfrågor
2. att tydliggöra sambandet mellan underläkares arbetsmiljö och patientsäkerheten för politiker  
 och andra beslutsfattare

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

2. Arbetsmiljö och arbetsliv

Efterfrågan på läkare är stor, men det finns utmaningar på arbetsmarknaden för underläkare.  Huvud-
sakligen beror det på att vi är beroende av utbildningstjänster för att komma framåt i vår specialisering. 

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på 
 arbetsmarknaden 
B. att befrämja en öppen, internationell och bred arbetsmarknad för underläkare 
C. att SYLF verkar för att rekrytering av läkare ska ske på ett öppet och transparent sätt 
D. att SYLF verkar för att utlandsutbildade läkare ska ha en ändamålsenlig väg in på den svenska  
 arbetsmarknaden samt villkor i paritet med svenskutbildade läkares 

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. Att lansera projektet schysst rekrytering i hela landet
2. Att det budgetåret 2019 utlyses minst 1700 AT-tjänster i Sverige

Motion 1: Introduktion av underläkare

3. Arbetsmarknad
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

SYLF bevakar inte bara underläkarnas intressen i sjukvårdspolitiken, utan verkar också för att svensk 
sjukvård ska vara jämlik och hålla hög kvalitet.

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att underläkare är med och leder och utvecklar svensk sjukvård  
B. att hälso- och sjukvården är jämlik och av hög kvalitet
C. att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll och förutsättningarna för läkares   
 arbete.
D. att informationshanteringen i hälso- och sjukvården är ändamålsenlig och att under  
 läkare är delaktiga i utvecklingen av den

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att opinionsbilda för SYLF:s intressen under valrörelsen 2018

4. Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation

5. Kommunikation

SYLF:s verksamhet bygger på effektiv kommunikation. Med genomtänkt intern kommunikation når vi 
våra medlemmar och lokalt förtroendevalda och kan vara lyhörda för de frågorna som är viktiga i under-
läkares vardag. Med strategisk extern kommunikation kan vi påverka beslutsfattare, skapa opinion i de 
frågor som är viktiga för SYLF och visa upp SYLF för potentiellt nya medlemmar.

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att Moderna Läkare, SYLF:s hemsida och SYLF:s övriga kommunikationskanaler ska   
 vara de ledande informationskanalerna för underläkare i fackliga frågor
B. att SYLF:s hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLF:s förtroendevaldas och medlemmars  
 önskemål
C. att SYLF har en stark intern och extern kommunikation

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att lansera SYLF:s del av Läkarförbundets nya hemsida, en digital version av Moderna   
 läkare och utnyttjar hemsidans fulla potential
2. att utveckla formatet för riktade kampanjer i sociala medier
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

6. Förhandling

Löner och villkor regleras på flera nivåer; nationellt, lokalt och individuellt. Alla tre nivåer är viktiga för 
framgång. SYLF arbetar nationellt för att påverka de centrala avtalen och opinionen, genom att stödja 
lokalavdelningar som bedriver påverkansarbete gentemot sina lokala läkarföreningar och genom att 
stärka individens förhandlingsposition. 

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att varje underläkare har en lön som sätts individuellt, motsvarande ansvar, kompetens,  
 arbetsinsats och värde för verksamheten samt revideras årligen
B. att inga osakliga löneskillnader finns
C. att underläkare har goda anställningsvillkor som stöder ett hållbart arbetsliv
D. att gravida underläkare på egen begäran ska befrias från jour- och beredskapsarbete

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att utreda underläkares behov och önskemål gällande jour och beredskap
2. att undersöka lokalavdelningarnas roll i lokala avtalsförhandlingar

Motion 2: Inventering av eventuell diskriminering vad gäller antal semesterdagar  
Motion 3: Motion om ordinarie arbetstid

Området involverar flera av SYLF:s allra viktigaste kärnfrågor; de om läkarutbildningen, AT- och ST-ut-
bildningarnas kvalitet, underläkarens professionella utveckling och forskningsvillkor.

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att allmän- och specialisttjänstgöringen ska hålla hög kvalitet 
B. att fler underläkare ska forska och kunna göra detta inom ramen för en anställning
C. att alla underläkare har en god lärandemiljö som stöd i relation till tjänstens uppdrag

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att andelen AT- och ST-utbildningar som genomgått extern kvalitetsgranskning  
 (SPUR-inspektion) ökar
2. att SYLF:s politik får genomslag i regeringens förslag om bastjänstgöring, och att regleringen  
 blir ändamålsenlig för medlemmar som utbildats utanför Sverige
3. att formulera en strategi för att kartlägga underläkares väg genom karriären

Motion 4: Motion om AT-rankingens utformning

7. Utbildning och forskning
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8. Likarättsfrågor

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

Alla människor har rätt till ett arbetsliv fritt från diskriminering. SYLF arbetar utifrån diskrimineringsla-
gens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller utryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.
 
LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att alla underläkare ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
B. att SYLF tillämpar ett likarättsperspektiv i verksamheten 
 
KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att utveckla informationsmaterial för vidareutbildning av medlemmar inom området likarätt

Det är av stor vikt för SYLF att upprätthålla goda internationella kontakter och samarbeten för att ha 
god kännedom om underläkares villkor i andra länder och på så sätt kunna bevaka skeenden främst 
i Europa och Norden. Det som händer internationellt kan på kort eller lång sikt ha stora konsekvenser 
för SYLF:s medlemmar och det är därför väsentligt med erfarenhetsutbyte mellan SYLF och liknande 
organisationer.
 
LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att genom internationellt engagemang verka för Europas underläkares intressen och därigen-
om skapa nytta för SYLF:s medlemmar.
 
KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att utveckla SYLF:s roll i European Junior Doctors (EJD)

9. Internationellt samarbete
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN

SYLF:s verksamhet är dynamisk och bygger på ett nära samarbete mellan SYLF:s styrelse och lokala-
vdelningarna. Det är genom lokalavdelningarna som SYLF möter underläkare i vardagen och identifier-
ar de problem och utmaningar som finns lokalt, regionalt och nationellt. 

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att ha en god kontakt och ett gott samarbete mellan SYLF:s lokalavdelningar och styrelse
B. att öka andelen underläkare som är medlemmar i SYLF
C. att alla ST-läkare under bas-, tilläggs- och grenspecialisering inom Läkarförbundet ska tillhöra  
 SYLF

KORTSIKTIGA (TAKTISKA) MÅL
1. att till nästa fullmäktige föreslå en målstyrd verksamhetsplan
2. att erbjuda lokalavdelningarna möjligheter att arrangera regionala representantskap

Proposition 1: Angående ändring av SYLF:s stadga
Proposition 2: Angående ändringar i SYLF:s resereglemente
Proposition 3: Angående arbetsdagar för styrelseledamöter

10. SYLF:s organisation

SYLF:s ambition är att vara väl representerat i Sveriges läkarförbunds olika organ och aktivt bidra till 
förbundets utveckling. Goda relationer till övriga delföreningar inom förbundet, andra professionsorgan-
isationer och intressenter inom hälso- och sjukvårdsområdet öppnar för samarbeten och är viktiga för 
att sprida SYLF:s politik. 

LÅNGSIKTIGA (STRATEGISKA) MÅL
A. att ha ett gott samarbete med Sveriges läkarförbund och dess delföreningar
B. att ha ett gott samarbete med andra aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet

11. Kontakter med Sveriges läkarförbund 
och andra organisationer



11

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VERKSAMHETSPLAN
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER
SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER

Motion 1: Introduktion av underläkare

SYLF Östergötland

Underläkarvikariat innan AT uppfyller en viktig funktion i den svenska sjukvårdsmodellen. Många kliniker 
nyttjar underläkare för att bedriva sin verksamhet. I många fall utgör underläkartjänsten en av de vikti-
gaste tjänsterna på en klinik eftersom underläkarfunktionen möjliggör för kliniker att frigöra till exempel 
sina ST-läkare eller specialister för att fokusera på uppgifter som kräver mer kunskap och erfarenhet. 

Väntetiden för att få AT-tjänst har ökat dramatiskt den senaste tiden. Den absoluta majoriteten av nyex-
aminerade läkare väljer att arbeta som underläkare i väntan på AT-tjänst. Detta gäller även läkarstu-
denter efter termin nio som väljer att ta tjänsten sommarvikariat. I dagsläget finns det ingen bra intro-
duktionsmodell för att introducera underläkare inom den nya verksamheten. Det finns stor variation 
inom landet. Vissa ställen har flera veckor av introduktion och vissa andra har inte någon formell in-
troduktion överhuvudtaget. Innehavandet av en nationell introduktionsmodell skulle dels underlätta för 
olika verksamheter att introducera nya underläkare dels förstärka underläkarpositionen inom många 
olika specialiteter. 

Många verksamheter har länge efterfrågat ett gemensamt introduktionspaket för underläkare. En intro-
duktionsmodell skulle gynna både underläkare och sjukvården. Det är på tiden att en sådan tas fram!

Mot bakgrund av detta yrkar SYLF Östergötland: 
- att SYLF tar fram ett strukturerat introduktionsstöd för underläkare innan allmäntjänstgöring 
anpassad för såväl primärvård som slutenvård. 
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER
SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER

Styrelsens yttrande över motion 1

SYLF:s styrelse delar motionärens uppfattning att många arbetsgivare erbjuder bristande introduktion 
för nyanställda, i synnerhet för läkare. Vi delar också uppfattningen att underläkare som arbetar på korta 
visstidsanställningar i väntan på AT är särskilt hårt drabbade. Vi tror att den bästa strategin för att kom-
ma åt problemet är att påverka landstingen så att de ökar antalet AT-tjänster och vårt mål är att antalet 
tjänster skall komma i balans med behovet under nästa verksamhetsår. 

I motionen föreslås att vi skall ta fram en modell för introduktion av läkare som väntar på AT. Vi tycker 
att det vore problematiskt för oss som organisation att kombinera kravet att alla examinerade läkare 
skall börja AT omedelbart efter examen, men samtidigt verka för en strukturerad introduktion före AT. 
Att arbeta för en bra introduktion för alla läkare, oavsett tjänst, tycker vi vore mindre problematiskt. Vi 
bedömer inte att vi under verksamhetsåret mäktar med att ta fram en sådan modell, men tror att det 
finns goda förutsättningar att inom ramen för projektet Schysst rekrytering undersöka hur vi kan arbeta 
med frågan i framtiden. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
         - att avslå motionen. 
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER

Motion 2: Inventering av eventuell diskriminering vad 
gäller antal semesterdagar

SYLF Kalmar

År 2000 ställde det Europeiska Rådet fast att ”diskriminering är förbjuden pga. religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning” (direktivet 2000/78/EG). Detta ledde till att andra europeis-
ka länder, t.ex. Tyskland, har beslutat att skillnader i antal semesterdagar baserat på ålder inte är tillåtet. 
Även diskrimineringslagen i Sverige nämner ålder som en möjlig diskrimineringsorsak.

Läkare med anställning enligt kollektivavtalet på landstingssektorn har rätt till 25 dagar semester per 
år, till och med 39 års ålder. Vid 40 år ökar antal dagar till 31 och från och mer 50 års ålder får man 32 
semesterdagar/år. Detta skiljer sig från anställda vid statliga myndigheter som får 28 dagar fram tills de 
fyller 30 år, därefter 31 dagar fram tills 40 årsdagen och sedan 35 dagar därefter. Det är svårt att hitta 
information på internet varför regeln inom kollektivavtalet på landstingssektorn blev som den är idag. 
Gissningsvis motiverades skillnaden bland annat med argumentet att äldre medarbetare behöver mer 
tid för återhämtning.

Läkartidningen har under de senaste åren upprepade gånger rapporterat om ökad psykisk ohälsa, ut-
mattningssyndrom och långtidssjukskrivningar bland yngre läkare. En stor andel av dessa är AT-läkare 
och ST-läkare. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade. Detta tros, enligt Läkarförbundets ordförande 
Heidi Stensmyren, bero på en kombination av stort ansvar i arbetslivet i kombination med små mö-
jligheter att påverka sin arbetssituation. Tiden mellan 30 och 40 år har beskrivits som en väldigt intensiv 
tid i livet (”rush hour”). Detta dels på grund av sociala faktorer såsom familjebildning, men också för att 
det är då grunden för den fortsatta yrkeskarriären skall läggas.

Med tanke på att pensionsåldern höjs successivt kan vi räkna med att dagens yngre läkare kommer 
få arbeta flera år längre än sina äldre kollegor. Detta, i kombination med den ökade psykiska ohälsan, 
medför ett ökat behov av återhämtning för att bibehålla hälsan under ett långt arbetsliv.

Sammanfattigvis anses särbehandling i antal semesterdagar inte längre berättigad.

Fullmäktige föreslås besluta 
- att SYLF centralt undersöker om diskriminering föreligger angående färre antal  
 semesterdagar för läkare yngre än 40 år.
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SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER

Styrelsens yttrande över motion 2

Både kollektivavtalen på landstingskommunal och statlig sektor ger arbetstagare rätt till fler semester-
dagar beroende på ålder. Samtidigt är diskriminering på grund av ålder förbjuden både enligt EU-lag 
och den svenska diskrimineringslagen. EG:s arbetslivsdirektiv tillåter undantag från skyddet mot ålders-
diskriminering bland annat när det handlar om sysselsättningspolitik, arbetsmarknad eller yrkesutbild-
ning. Samtidigt framgår det av förarbetena till diskrimineringslagen att undantag då åldersdiskriminer-
ing är berättigat är kollektivavtalsbestämmelser som syftar till att underlätta för äldre att jobba fram till 
ålderspensionen. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO tittade särskilt på frågan för några år sedan då en arbetstagare 
anmält sin arbetsgivare för diskriminering på grund av att hen fick färre semesterdagar än sina äldre 
kollegor. DO konstaterade att kollektivavtalens semesterregler är exempel på undantag som kan göras 
från diskrimineringslagen när det gäller ålder. 

Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att diskriminering inte föreligger gällande kollektivavtalets 
semesterregler och anser därmed motionen besvarad. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta 
- att anse motionen besvarad. 
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Motion 3: Motion om ordinarie arbetstid 

SYLF Mellersta Skåne

Många läkare arbetar på obekväma arbetstider. Ofta är yngre läkare överrepresenterade inom denna 
grupp, bl.a. på grund av position i jourlinjer. I många regioner och landsting råder ordinarie arbetstid 
kl. 07-211 . Arbetspass som förlagts fram till 21 har en betydligt större inverkan på individen än de som 
förlagts fram till kl. 17 både med hänsyn till privat logistik och hälsa2. Ofta förekommer även sena skift 
följt av tidiga skift vilket givetvis påverkar nattvilan mellan passen. Detta drabbar särskilt specialiteter 
med tungt fokus på bemanning dygnet runt.

Grundinställningen bör rimligen vara att obekväm arbetstid ger skälig kompensation för den olägenhet 
den innebär.

SYLF Mellersta Skåne föreslår
- Att SYLF verkar för att arbetstid på obekväm tid ger skälig kompensation även innan kl. 21.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER

1 Läkartidningen. 2017;114:EWWT
2 Ann Neurol. 2011 Nov;70(5):733-41. doi: 10.1002/ana.22597. Epub 2011 Oct 17, Sleep Medicine 16 (2015) 462–468
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Styrelsens yttrande över motion 3

Läkares ordinarie arbetstid kan enligt det landstingskommunala kollektivavtalet förläggas vardagar 
7-21. Arbete vardagar 17-21 kan alltså antingen vara jour och beredskap eller ordinarie arbetstid ber-
oende på hur arbetsgivaren väljer att förlägga arbetstiden. Vid jour och beredskap vardagar 17-21 utgår 
jourkompensation med faktorer, i det centrala kollektivavtalet med faktor 1, men faktorn är högre i vissa 
lokala jouravtal. 

Vid ordinarie arbetstid vardagar 17-21 utgår ob-ersättning enligt Allmänna Bestämmelser, AB. Dessa 
ersättningar är i fasta krontal och är samma för alla arbetstagare som omfattas av AB. Vissa lokala 
läkarföreningar har via lokala kollektivavtal avtalat bort ob-ersättningen till förmån för andra förbättring-
ar. Sammanfattningsvis ser ersättningarna vardagar 17-21 olika ut för olika grupper av läkare. 

Arbetet som sker vardagar efter kl 17 är ofta mer ansvarsfullt, krävande och har en större inverkan på 
livet i övrigt. Under förberedelserna inför avtalsrörelsen 2017 tog styrelsen in synpunkter från lokala-
vdelningarna på vad SYLF skulle driva för frågor. En av de frågor som lyftes var just ökade ersättningar 
för arbete vardagar 17-21. 

Avtalet som slöts med Sveriges kommuner och landsting, SKL 2017 mynnade ut i de första ökningarna 
av faktorer i jour och beredskapsavtalet på många år. Fram till år 2020 ska SLF och SKL arbeta till-
sammans med att se över jour- och beredskapsavtalet med målet att arbetslivet ska vara hållbart. Inom 
ramen för detta arbete ämnar styrelsen ytterligare utröna underläkares syn på jour och beredskap. 

Styrelsen delar motionärens syn på ersättningar vardagar 17-21. 

Styrelsens föreslår fullmäktige besluta
- att bifalla motionen

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
MOTIONER
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Motion 4: Motion om AT-rankingens utformning 

SYLF Östergötland

AT-rankingen är ett viktigt och värdefullt instrument för att kunna jämföra och utvärdera kvaliteten på 
de olika AT-orterna. Men som AT-rankingen ser ut idag i förhållande till hur AT har utvecklats har vi 
i SYLF Östergötland identifierat områden där vi ser att AT-rankingen har behov av förändring. Up-
plägget på rankingen är fyrkantigt då det förutsätter att AT är utformat lika på alla orter, vilket inte är 
fallet, då fler och fler orter inför dels t ex akutblock eller specialutformade AT såsom pedagogisk AT, 
ledarskaps-AT, psykiatri-AT osv. Detta återspeglas inte i enkäten och kan ibland till och med bli miss-
visande i vissa frågor. Fråga 13b från AT-rankingen (”Har du tjänstgjort som ensam primärjour på 
akuten, utan legitimerad patientansvarig kollega närvarande på akuten, under någon av placeringar-
na?”) blir meningslös för den som gjort separat akutblock under sin AT, eftersom den ej haft placering 
på akuten under sin medicin- respektive kirurgiplacering. Dessutom blir det svårt att ge ett rättvist 
sammanvägt betyg på en placering när AT-rankingen förutsätter att AT:n är utformad med fyra block 
(medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin) medan det i verkligheten är fem block på flera orter 
(dvs även ett akutblock). Som AT-rankingen är utformad idag så utvärderas inte ett eventuellt akut-
block alls.

Mot bakgrund av detta yrkar SYLF Östergötland:
- att SYLF ser över AT-rankingens utformning så att den bättre speglar de olika utformningar  
 av AT som finns runt om i Sverige och att orternas olika förutsättningar tydligare kommer fram  
 så att AT-rankingen blir så meningsfull och användbar som det är tänkt.
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Styrelsens yttrande över motion 4

SYLF:s AT-ranking är ett mycket populärt och uppskattat verktyg för att granska kvaliteten på allmänt-
jänstgöringen. AT-rankingen får årligen stor uppmärksamhet i media, den har använts i statliga utred-
ningar och många sjukhus använder den som ett kvalitetsmått. Det är viktigt att AT-rankingen håller 
hög standard och är pålitlig, men också att den kontinuerlig ses över. 

AT-ranking enkäten kan delas upp i två delar. En obligatorisk rankingsgrundande del där responden-
terna betygsätter sin AT och en del som är frivillig där respondenten har möjlighet att besvara frågor 
utifrån utvalda teman så som arbetsmiljö, väntetid, löneförhandling osv.

I den första delen som är rankingsgrundande är det viktigt att AT-orterna analyseras utifrån samma 
premisser för att undvika godtyckliga resultat och att resultatet blir jämförbart. Upplägget kring frågor-
na baseras på allmäntjänstgörings målbeskrivning som regleras i patientförordningen där de står att 
AT ska bestå av en medicin-och kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. Inom dessa områden betygsätts 
fyra aspekter – introduktion, handledning, formaliserad medicinsk utbildning och kollegialt stöd. Tank-
en med att utgå ifrån målbeskrivningen är att vi granskar den utifrån dess egna spelregler.

Efter att ha betygsatt de olika aspekterna får respondenten möjlighet att ge ett sammanfattande betyg 
på sin AT som helhet. Det är endast denna fråga som är till grund för placeringen i rankingen. Fines-
sen med att AT-rankningen endast baseras på en sammanfattande fråga, än flera specifika standard-
iserade mått, är att den synliggör faktorer som inte skulle synas som t.ex. om sjukhuset erbjuder ett 
bra akutblock, om schemaläggningen varit bra, eller om underläkare haft en god löneutveckling. Detta 
gör att respondenten kan ge sitt svar utifrån vad AT utgjorde för den svarande vid svarstidpunkten. 
Att byta metod och göra AT-rankingen helt individuellt anpassad utifrån cirka sjuttio olika AT-orter är 
dels svårt eftersom denna lokala kunskap saknas i organisationen och dels för att resultatet skulle bli 
mindre jämförbart och transparant.  

Styrelsen anser däremot att vissa frågor i enkäten kan anpassas så att lokalavdelningar kan nyttja 
enkätens resultat på ett bättre sätt. Till exempel att under något år ta fram frågor om akutplaceringar-
na eller någon annan fråga som lokalavdelningarna tycker är relevant. Vidare är det viktigt att kontin-
uerligt följa upp frågorna som finns i rankingen så att de är aktuella och begripliga för varje grupp av 
AT-läkare som besvarar enkäten. 

Styrelsen delar därför motionärens syn att om att se över AT-rankingen för att göra den mer menings-
full för lokalavdelningarna och medlemmarna

Styrelsens föreslår fullmäktige besluta
- att bifalla motionen.
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SYLF:s stadgar § 15 mom 6 slår fast att fullmäktigemötet ska behandla frågor som anmälts hos sty-
relsen åtta veckor före mötet. Följande motioner har inkommit efter den utsatta stopptiden.

Motion: Stöd för lokalt likarättsarbete 
SYLF Stockholm

Motion: Nedläggning av Moderna Läkares pappersutgåva
SYLF Stockholm

Motion: Att möjliggöra medverkan på SYLF:s fullmäktigemöte för de som av valberedningen 
föreslås till styrelseledamotposter
SYLF Stockholm

TILL SYLF:S FULLMÄKTIGE

SYLF:s stadgar § 15 slår fast att fullmäktigemötet ska behandla frågor som anmälts hos styrelsen åtta 
veckor före mötet, eller med andra ord att stopptiden för motioner infaller 56 dagar innan fullmäktige. 
Frågor som inkommit senare kan tas upp till behandling och beslut endast om fullmäktige med tre fjärd-
edelars majoritet beslutar så.

Syftet med denna begränsning är att styrelsen ska få tillräcklig tid att noggrant begrunda frågeställnin-
gen och komma med ett genomtänkt svar. Det är också viktigt för att motionen och styrelsens svar 
ska hinna tryckas i handlingarna och distribueras till fullmäktige, som i sin tur behöver tid att begrunda 
frågorna, förankra hos sin lokalavdelning eller sina medlemmar och göra ett genomtänkt ställningsta-
gande. Ordentlig tid för motionshanteringen är således central för en välfungerande intern demokrati.

Att till beslut och behandling ta upp frågor som inte inkommit inom den fastställda stopptiden är i någon 
mening ett åsidosättande av de demokratiska principerna. Ett negligerande av den stipulerade motion-
stiden går även emot principen om att alla lokalavdelningar ska ha lika förutsättningar i sitt motioner-
ande. Även om motionen inkommit endast kort tid efter stopptiden reses viktiga principiella frågor: var 
ska man dra gränsen för vilka motioner som ska behandlas? De som är en dag försenade? En vecka?

År 2014 förekom sena motioner till SYLF:s fullmäktige. Styrelsen lät då fullmäktige ta ställning till huru-
vida de sent inkomna motionerna skulle behandlas eller inte. Fullmäktige beslutade att motionstiden 
så som den återfinns i stadgan skulle respekteras och att de sent inkomna motionerna inte skulle tas 
upp till behandling. Senast år 2017 förekom sena motioner till SYLF:s fullmäktige. Med detta beslut i 
åtanke valde styrelsen då att inte ta upp sent inkomna motioner till behandling. Mot denna bakgrund har 
styrelsen valt att agera på samma sätt även i år. 

Sent inkomna motioner



3
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Proposition 1

Angående ändring av SYLF:s stadga

Styrelsen föreslår fyra principiellt olika ändringar av SYLF stadga.

• I SYLF:s stadga § 3, § 7, § 8 och § 9 refereras till förbundet. Det officiella namnet är Sveriges 
läkarförbund och styrelsen önskar göra denna språkliga korrigering.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s stadga § 3, § 7, § 8 och § 9 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat

• Enligt SYLF:s stadga § 11 ska fullmäktigemötet hållas senast den 15 april. Styrelsen önskar 
att stadgan ändras så att den bortre gränsen för fullmäktigemöte flyttas en månad till den 15 maj. Att 
lägga fullmäktige något senare på våren skulle ge mer tid till revisionsarbetet och skapa en mer jämn 
arbetsbelastning för styrelse och kansli. Bakgrunden som möjliggör flytten är att Sveriges läkarför-
bunds fullmäktigemöte har flyttats till november. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s stadga § 11 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat

• Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning bestäms med hänsyn till antalet 
SYLF-medlemmar som den 1 juli året före ordinarie fullmäktigemöte var medlemmar i lokalavdelnin-
gen. Regleringen innebär att ett utdrag från medlemsregistret måste göras just denna dag för 
beräkning av mandatfördelningen. Ett specifikt datum är en skör reglering då en enkel sjukdag kan 
göra att föreningen bryter mot sin egen stadga. År 2017 innebar detta att SYLF:s anställda fick avbry-
ta sin semester och träda i tjänst en lördag för att utföra arbetsuppgiften. Styrelsen önskar ändra tid-
punkten för bestämning av mandatfördelning till andra veckan i augusti, dels för att det inte ska ham-
na mitt i sommaren och att en vecka ger mer flexibilitet. Styrelsen bedömer att ändringen inte kommer 
få några konsekvenser för mandatfördelningen i sig. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s stadga § 13 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat
 
• Enligt SYLF:s stadga § 22 ska styrelsen senast överlämna föregående års räkenskaper till 
revisorerna den 1 februari. Enligt SYLF:s stadga § 25 ska förslag till val av styrelseledamöter vara 
valberedningen till handa senast 7 februari samma år som fullmäktigemötet. Styrelsen anser att det 
är mer ändamålsenligt att reglera dessa tidpunkter genom att fastställa deras tidsmässiga relation till 
fullmäktige i stället för specifika datum. Styrelsen föreslår att båda händelserna ska ske senast sex 
veckor före samma års fullmäktigemöte. Konsekvensen blir att valberedningen får en vecka till på sig 
att bereda valet till styrelsen.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagna ändringar av SYLF:s stadga § 22 och § 25 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat
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Nuvarande stadga Förslag till ny stadga

Allmänna bestämmelser
§ 1
Sveriges Yngre Läkares Förening är en yrkesförening inom Sveriges 
läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, som 
är läkare under vidareutbildning.
§ 2
Föreningens uppgift är
– att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,
– att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomis-
ka intressen,
– att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga 
intressen
samt
– att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling 
inom medlemmarnas verksamhetsområde.
§ 3
Såsom yrkesförening inom förbundet åligger det föreningen
– att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersät-
tare för dem,
– att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges läkarförbunds 
fullmäktigemöte,
– att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds förbundssty-
relse beslut om ändringar av eller tillägg till föreningens stadgar 
samt
– att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds fullmäk-
tigemötes och förbundsstyrelses beslut.

Organisation

§ 4
Föreningens verksamhet utövas genom
1. fullmäktige,
2. styrelsen,
3. lokalavdelningar
samt
4. representantskap.

Medlemskap
§ 5
Till medlem i föreningen kan antagas den som uppfyller i § 1 
uppställda krav och som enligt gällande bestämmelser är behörig 
eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som läkare 
i Sverige eller att inneha underläkaranställning och den som är 
medicine studerande eller medicine kandidat och är verksam vid 
medicinsk teoretisk institution.
§ 6
Förbundsmedlem eller annan än förbundsmedlem kan utses till 
hedersmedlem (hedersledamot) i Sveriges Yngre Läkares Förening. 
Hedersledamot av föreningen utses av fullmäktige på förslag av 
styrelsen. En hedersledamot har inga befogenheter i föreningen och 
heller inga formella skyldigheter mot föreningen. 
§ 7
Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter 
ansökan hos styrelsen erhålla ett associerat medlemskap i Sveriges 
Yngre Läkares Förening. Associerad medlem äger ingen rösträtt vid 
lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller medräknas då antal 
fullmäktige och ersättare bestämmes i enlighet med §13 i denna 
stadga. Medlemskap i lokalavdelning är frivilligt för associerad 
medlem
Medlem i SYLF vars röst enligt förbundets stadga inte till-
godoräknas SYLF har inte rösträtt vid lokalavdelnings årsmöte och 
ska inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare fastställes en-
ligt § 13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är för sådan 
medlem frivilligt.
§ 8
Föreningsmedlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra 
sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller som åsidosätter 
vad som enligt § 9 åligger medlemmen, ska av styrelsen anmälas till 
Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse för åtgärd.
Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbundet och 
föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar avges av styrels-

Allmänna bestämmelser
§ 1
Sveriges Yngre Läkares Förening är en yrkesförening inom Sveriges 
läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, som 
är läkare under vidareutbildning.
§ 2
Föreningens uppgift är
– att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda,
– att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomis-
ka intressen,
– att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga 
intressen
samt
– att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling 
inom medlemmarnas verksamhetsområde.
§ 3
Såsom yrkesförening inom Sveriges läkarförbund åligger det 
föreningen
– att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersät-
tare för dem,
– att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges läkarförbunds 
fullmäktigemöte,
– att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds förbundssty-
relse beslut om ändringar av eller tillägg till föreningens stadgar 
samt
– att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds fullmäk-
tigemötes och förbundsstyrelses beslut.

Organisation

§ 4
Föreningens verksamhet utövas genom
1. fullmäktige,
2. styrelsen,
3. lokalavdelningar
samt
4. representantskap.

Medlemskap
§ 5
Till medlem i föreningen kan antagas den som uppfyller i § 1 
uppställda krav och som enligt gällande bestämmelser är behörig 
eller av vederbörande myndighet medgivits rätt att verka som läkare 
i Sverige eller att inneha underläkaranställning och den som är 
medicine studerande eller medicine kandidat och är verksam vid 
medicinsk teoretisk institution.
§ 6
Förbundsmedlem eller annan än förbundsmedlem kan utses till 
hedersmedlem (hedersledamot) i Sveriges Yngre Läkares Förening. 
Hedersledamot av föreningen utses av fullmäktige på förslag av 
styrelsen. En hedersledamot har inga befogenheter i föreningen och 
heller inga formella skyldigheter mot föreningen. 
§ 7
Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund kan efter 
ansökan hos styrelsen erhålla ett associerat medlemskap i Sveriges 
Yngre Läkares Förening. Associerad medlem äger ingen rösträtt vid 
lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller medräknas då antal 
fullmäktige och ersättare bestämmes i enlighet med §13 i denna 
stadga. Medlemskap i lokalavdelning är frivilligt för associerad 
medlem
Medlem i SYLF vars röst enligt Sveriges läkarförbunds stadga inte 
tillgodoräknas SYLF har inte rösträtt vid lokalavdelnings årsmöte 
och ska inte medräknas då antal fullmäktige och ersättare fastställes 
enligt § 13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdelning är för sådan 
medlem frivilligt.
§ 8
Föreningsmedlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra 
sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller som åsidosätter 
vad som enligt § 9 åligger medlemmen, ska av styrelsen anmälas till 
Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse för åtgärd.
Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur Sveriges 
läkarförbund och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar 
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en. För beslut om tillstyrkande av uteslutning fordras att minst fem 
av styrelsens ledamöter röstar för uteslutning. Medlems allmänna 
skyldigheter

§ 9
Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och utveckling.
Medlem är skyldig
– att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar,
– att ställa sig till efterrättelse såväl föreningens fullmäktiges och 
styrelses beslut som Sveriges läkarförbunds fullmäktiges och för-
bundsstyrelses beslut rörande arbetskonflikt,
– att iaktta de bestämmelser rörande anställningsvillkor om vilka 
förbundet, lokalförening eller Saco träffat avtal 
samt
– att tillhöra lokalavdelning av föreningen. Medlem ska tillhöra den 
lokalavdelning inom föreningen inom vars område medlemmen 
stadigvarande utövar sin verksamhet. Har ingen lokalavdelning 
företräde från denna synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma 
vilken lokalavdelning vederbörande ska tillhöra.
§ 10
Medlem ska erlägga årsavgift till föreningen med belopp som i en-
lighet med § 15 beslutas vid fullmäktigemöte samt medlemsavgift till 
lokalavdelning enligt § 19.
För associerad medlem fastställer styrelsen årsavgift.

Fullmäktige
§ 11
Föreningens fullmäktige, samlade till möte, handhar såsom högsta 
beslutande organ föreningens angelägenheter. Fullmäktigemöte är 
ordinarie eller extra. Extra fullmäktigemöte behöver inte avhållas 
som fysiskt möte, mötesformen får avgöras utifrån de ärenden som 
ska behandlas. 
Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 april.
Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kallelse och 
föredragningslista senast en månad före ordinarie fullmäktigemöte. 
På föredragningslista ska upptas de ärenden som ska behandlas vid 
mötet. Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte bör också tillkännages i 
Läkartidningen senast en månad före mötet.
Fullmäktige ska senast två veckor före ordinarie fullmäktigemöte 
tillställas styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkningar, 
resultaträkningar och revisionsberättelser samt valberedningens 
förslag och övriga handlingar rörande ärenden, som upptagits på 
dagordningen.

§ 12
Ledamot av styrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen.
Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer i före-
ningen och tjänsteman i föreningen har rätt att delta i fullmäktiges 
förhandlingar och få sin mening antecknad i protokollet. Annan 
än i andra stycket nämnd kan efter beslut av fullmäktige få rätt att 
närvara vid fullmäktigemöte och där delta i diskussionen men inte i 
beslut.

§ 13
Föreningens medlemmar utser fullmäktige och ersättare för dessa 
vid lokalavdelnings årsmöte under tiden 1 september–31 januari 
närmast före ordinarie fullmäktigemöte.
Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning bestämmes 
med hänsyn till antalet SYLF-medlemmar som den 1 juli året före 
ordinarie fullmäktigemöte var medlemmar i lokalavdelningen. Antal 
fullmäktige och ersättare, som lokalavdelningen har att utse, med-
delas från SYLF:s kansli senast den 20 augusti året före ordinarie 
fullmäktigemöte.
Principen för representation är därvid, att årligen beräknas ett rela-
tionstal n, där
n = totala antalet SYLF-medlemmar 
70
och antalet fullmäktige respektive ersättare bestäms enligt formeln:
1 – 2n medlemmar = 2 fullmäktige och 2 ersättare
(2n + 1) – 3n medlemmar = 3 fullmäktige och 3 ersättare
(3n + 1) – 4n medlemmar = 4 fullmäktige och 4 ersättare
(4n + 1) – 5n medlemmar = 5 fullmäktige och 5 ersättare etc
För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet krävs att 
lokalavdelningen i enlighet med § 19 skickat in justerat årsmötespro-

avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslutning fordras 
att minst fem av styrelsens ledamöter röstar för uteslutning.
Medlems allmänna skyldigheter

§ 9
Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och utveckling.
Medlem är skyldig
– att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar,
– att ställa sig till efterrättelse såväl föreningens fullmäktiges och 
styrelses beslut som Sveriges läkarförbunds fullmäktiges och för-
bundsstyrelses beslut rörande arbetskonflikt,
– att iaktta de bestämmelser rörande anställningsvillkor om vilka 
Sveriges läkarförbund, lokalförening eller Saco träffat avtal 
samt
– att tillhöra lokalavdelning av föreningen. Medlem ska tillhöra den 
lokalavdelning inom föreningen inom vars område medlemmen 
stadigvarande utövar sin verksamhet. Har ingen lokalavdelning 
företräde från denna synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma 
vilken lokalavdelning vederbörande ska tillhöra.
§ 10
Medlem ska erlägga årsavgift till föreningen med belopp som i en-
lighet med § 15 beslutas vid fullmäktigemöte samt medlemsavgift till 
lokalavdelning enligt § 19.
För associerad medlem fastställer styrelsen årsavgift.

Fullmäktige
§ 11
Föreningens fullmäktige, samlade till möte, handhar såsom högsta 
beslutande organ föreningens angelägenheter. Fullmäktigemöte är 
ordinarie eller extra. Extra fullmäktigemöte behöver inte avhållas 
som fysiskt möte, mötesformen får avgöras utifrån de ärenden som 
ska behandlas. 
Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 maj.
Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kallelse och 
föredragningslista senast en månad före ordinarie fullmäktigemöte. 
På föredragningslista ska upptas de ärenden som ska behandlas vid 
mötet. Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte bör också tillkännages i 
Läkartidningen senast en månad före mötet.
Fullmäktige ska senast två veckor före ordinarie fullmäktigemöte 
tillställas styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkningar, 
resultaträkningar och revisionsberättelser samt valberedningens 
förslag och övriga handlingar rörande ärenden, som upptagits på 
dagordningen.

§ 12
Ledamot av styrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen.
Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer i före-
ningen och tjänsteman i föreningen har rätt att delta i fullmäktiges 
förhandlingar och få sin mening antecknad i protokollet. Annan 
än i andra stycket nämnd kan efter beslut av fullmäktige få rätt att 
närvara vid fullmäktigemöte och där delta i diskussionen men inte i 
beslut.

§ 13
Föreningens medlemmar utser fullmäktige och ersättare för dessa 
vid lokalavdelnings årsmöte under tiden 1 september–31 januari 
närmast före ordinarie fullmäktigemöte.
Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning bestämmes 
med hänsyn till antalet SYLF-medlemmar som den andra veckan i 
augusti  året före ordinarie fullmäktigemöte var medlemmar i lokal-
avdelningen. Antal fullmäktige och ersättare, som lokalavdelningen 
har att utse, meddelas från SYLF:s kansli senast den 20 augusti året 
före ordinarie fullmäktigemöte.
Principen för representation är därvid, att årligen beräknas ett rela-
tionstal n, där
n = totala antalet SYLF-medlemmar 
70 
och antalet fullmäktige respektive ersättare bestäms enligt formeln:
1 – 2n medlemmar = 2 fullmäktige och 2 ersättare
(2n + 1) – 3n medlemmar = 3 fullmäktige och 3 ersättare
(3n + 1) – 4n medlemmar = 4 fullmäktige och 4 ersättare
(4n + 1) – 5n medlemmar = 5 fullmäktige och 5 ersättare etc
För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet krävs att 
lokalavdelningen i enlighet med § 19 skickat in justerat årsmötespro-
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tokoll eller protokollsutdrag senast den 10 februari.
Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider finan-
sieras solidariskt av lokalavdelningarna, enligt normer som fastställs 
av styrelsen.
§ 14
Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig en 
röst. Omröstning ska vara öppen utom vid val, där den alltid ska vara 
sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger 
antalet poster som ska besättas. Som mötets beslut gäller den men-
ing som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Vid sluten votering gäller följande:
På röstsedel anges lika många namn som de platser som ska 
besättas.
På röstsedel får endast anges namn som nominerats av valbered-
ningen eller enskild fullmäktig vid mötet innan nomineringen förklar-
ats avslutad. 
Vid val av styrelseledamöter får endast anges namn på personer 
som före mötet har föreslagits i enlighet § 25. Föreligger särskilda 
skäl kan även annan väljas. Beslut i fråga om särskilda skäl före-
ligger fattas av fullmäktige. Sådant beslut ska biträdas av minst två̊ 
tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. 
Röstsedel som upptar färre eller fler namn än det antal poster som 
ska besättas eller som upptar namn som inte nominerats är ogiltig.
§ 15
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfri-
het för styrelsen.
4. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår samt 
budget för innevarande kalenderår.
5. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
6. Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor, vilka senast 
åtta veckor före fullmäktigemötet skriftligen har anmälts hos styrels-
en.
7. Val enligt § 20 av styrelse.
8. Val enligt § 27 av revisorer och ersättare för dessa.
9. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa.
10. Val enligt § 25 av valberedning.
11. Val enligt § 24 av ordförande för representantskapet
Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på föredrag-
ningslista, tas upp till behandling och beslut endast om minst tre 
fjärdedelar av de vid uppropet närvarande fullmäktige röstar bifall.
§ 16
Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen finner det erforderligt 
eller när representantskapet beslutar det eller minst 20 fullmäktige 
skriftligen begär det. Kallelse till extra fullmäktigemöte ska tillsändas 
fullmäktige senast 14 dagar före mötet. 
§ 17
Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
4. Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta frågor, vilka sen-
ast två veckor före mötet skriftligen anmälts hos styrelsen.
§ 18
Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling och beslut endast 
upptagas ärende som angivits i kallelse till mötet.

Lokalavdelningar
§ 19
Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angi-
vet geografiskt område, utgör lokalavdelning av föreningen. Delning 
av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar ska 
godkännas av fullmäktige. Ändring av lokalavdelnings stadgar ska 
godkännas av styrelsen.
Lokalavdelning ska hålla årsmöte under tiden 1 september – 31 
januari. Justerat protokoll från årsmötet ska tillställas föreningen. Om 
justerat protokoll eller protokollsutdrag inte inkommit från lokala-
vdelning senast den 10 februari, har lokalavdelning inte rätt att låta 
sig representeras vid nästföljande fullmäktigemöte.
Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens 
medlemsavgift. Medlemsavgiften administreras av föreningen. 

tokoll eller protokollsutdrag senast den 10 februari.
Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och måltider finan-
sieras solidariskt av lokalavdelningarna, enligt normer som fastställs 
av styrelsen.
§ 14
Vid fullmäktigemöte äger varje personligen närvarande fullmäktig 
en röst. Omröstning ska vara öppen utom vid val, där den alltid ska 
vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal över-
stiger antalet poster som ska besättas. Som mötets beslut gäller den 
mening som erhåller högsta antalet röster. Vid lika röstetal skiljer 
lotten. Vid sluten votering gäller följande:
På röstsedel anges lika många namn som de platser som ska 
besättas.
På röstsedel får endast anges namn som nominerats av valbered-
ningen eller enskild fullmäktig vid mötet innan nomineringen förklar-
ats avslutad. 
Vid val av styrelseledamöter får endast anges namn på personer 
som före mötet har föreslagits i enlighet § 25. Föreligger särskilda 
skäl kan även annan väljas. Beslut i fråga om särskilda skäl före-
ligger fattas av fullmäktige. Sådant beslut ska biträdas av minst två̊ 
tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. 
Röstsedel som upptar färre eller fler namn än det antal poster som 
ska besättas eller som upptar namn som inte nominerats är ogiltig.
§ 15
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:

1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfri-
het för styrelsen.
4. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår samt 
budget för innevarande kalenderår.
5. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
6. Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor, vilka senast 
åtta veckor före fullmäktigemötet skriftligen har anmälts hos styrels-
en.
7. Val enligt § 20 av styrelse.
8. Val enligt § 27 av revisorer och ersättare för dessa.
9. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa.
10. Val enligt § 25 av valberedning.
11. Val enligt § 24 av ordförande för representantskapet
Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på föredrag-
ningslista, tas upp till behandling och beslut endast om minst tre 
fjärdedelar av de vid uppropet närvarande fullmäktige röstar bifall.
§ 16
Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen finner det erforderligt 
eller när representantskapet beslutar det eller minst 20 fullmäktige 
skriftligen begär det. Kallelse till extra fullmäktigemöte ska tillsändas 
fullmäktige senast 14 dagar före mötet. 
§ 17
Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande och vice mötesordförande.
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
4. Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta frågor, vilka sen-
ast två veckor före mötet skriftligen anmälts hos styrelsen.
§ 18
Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling och beslut endast 
upptagas ärende som angivits i kallelse till mötet.

Lokalavdelningar
§ 19
Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till visst angi-
vet geografiskt område, utgör lokalavdelning av föreningen. Delning 
av lokalavdelning eller sammanslagning av lokalavdelningar ska 
godkännas av fullmäktige. Ändring av lokalavdelnings stadgar ska 
godkännas av styrelsen.
Lokalavdelning ska hålla årsmöte under tiden 1 september – 31 
januari. Justerat protokoll från årsmötet ska tillställas föreningen. Om 
justerat protokoll eller protokollsutdrag inte inkommit från lokala-
vdelning senast den 10 februari, har lokalavdelning inte rätt att låta 
sig representeras vid nästföljande fullmäktigemöte.
Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens 
medlemsavgift. Medlemsavgiften administreras av föreningen. 
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Utbetalning från föreningen till lokalavdelning av lokalavdelnings 
medlemsavgift sker först när föreningen erhållit justerat protokoll 
eller protokollsutdrag från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften 
för det aktuella räkenskapsåret fastslagits.
En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens 
årsmöte eller allmänna medlemsmöte eller om protokoll enligt andra 
stycket ej tillsänts SYLF:s kansli under två på varandra följande år. 
För vilande lokalavdelning ska medlemsavgiften vara noll kronor. 
Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte beslutar om att åter-
uppta verksamheten.

Styrelsen
§ 20
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, 
består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, 
chefredaktör samt tre övriga ledamöter. Ordförande och förste vice 
ordförande utgör styrelsens presidium
Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ord-
förande, andre vice ordförande och två ledamöter väljes varje udda 
år, förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot 
väljes varje jämnt år.
§ 21
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är 
beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är 
öppen.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande styrelse-
ledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftligen insänt yttrande 
och votum.
Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande 
ledamots mening ska tagas till protokollet.
Styrelsens protokoll justeras av styrelsen.

Styrelsen
§ 22
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom dessa 
stadgar är förbehållna fullmäktige eller representantskap.
Det åligger styrelsen särskilt
– att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens uppgift 
enligt § 2,
– att verka för föreningens sammanhållning och utveckling,
– att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
– att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar samt om 
godkännande av ändring av dessa,
– att utse och entlediga föreningens tjänstemän,
– att fastställa avlöningsförmånerna för föreningens tjänstemän,
– att utse firmatecknare,
– att senast den 1 februari överlämna föregående års räken-
skaper till revisorerna,
– att kalla till fullmäktigemöte och representantskapsmöte,
– att till ordinarie fullmäktigemöte framlägga skriftlig redogörelse för 
sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret samt en plan för 
föreningens verksamhet det kommande verksamhetsåret.
– att vid förfall av såväl fullmäktige som ersättare valda enligt denna 
stadgas § 15 punkt 9 utse fullmäktige i Sveriges läkarförbund.
I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska styrels-
en, där så kan ske utan olägenhet, höra styrelserna för de lokala-
vdelningar som berörs av ärendet.
Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och styrelsens 
förhandlingar. Förste vice ordföranden åligger att biträda ord-
föranden i ledningen av föreningens verksamhet och att vid förfall 
för ordföranden fullgöra dennes åligganden. Andre vice ordföranden 
åligger att vid förfall för förste vice ordföranden fullgöra dennes 
åligganden.
Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av fullmäktige 
eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga presidiet att besluta i såda-
na ärenden som åligger styrelsen.
Representantskap
§ 23
Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande organ som 
företräder föreningens lokalavdelningar.
Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under året utse 
vem som ska representera lokalavdelningen vid SYLF:s represent-
antskapsmöten. Lokalavdelningen äger rätt att utse en ledamot och 
en observatör.

Utbetalning från föreningen till lokalavdelning av lokalavdelnings 
medlemsavgift sker först när föreningen erhållit justerat protokoll 
eller protokollsutdrag från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften 
för det aktuella räkenskapsåret fastslagits.
En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelningens 
årsmöte eller allmänna medlemsmöte eller om protokoll enligt andra 
stycket ej tillsänts SYLF:s kansli under två på varandra följande år. 
För vilande lokalavdelning ska medlemsavgiften vara noll kronor. 
Lokalavdelningens allmänna medlemsmöte beslutar om att åter-
uppta verksamheten.

Styrelsen
§ 20
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, 
består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, 
chefredaktör samt tre övriga ledamöter. Ordförande och förste vice 
ordförande utgör styrelsens presidium
Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ord-
förande, andre vice ordförande och två ledamöter väljes varje udda 
år, förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot 
väljes varje jämnt år.
§ 21
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är 
beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är 
öppen.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande styrelse-
ledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftligen insänt yttrande 
och votum.
Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande 
ledamots mening ska tagas till protokollet.
Styrelsens protokoll justeras av styrelsen.

Styrelsen
§ 22
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom dessa 
stadgar är förbehållna fullmäktige eller representantskap.
Det åligger styrelsen särskilt
– att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens uppgift 
enligt § 2,
– att verka för föreningens sammanhållning och utveckling,
– att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
– att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar samt om 
godkännande av ändring av dessa,
– att utse och entlediga föreningens tjänstemän,
– att fastställa avlöningsförmånerna för föreningens tjänstemän,
– att utse firmatecknare,
– att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte över-
lämna föregående års räkenskaper till revisorerna,
– att kalla till fullmäktigemöte och representantskapsmöte,
– att till ordinarie fullmäktigemöte framlägga skriftlig redogörelse för 
sin verksamhet under det gångna verksamhetsåret samt en plan för 
föreningens verksamhet det kommande verksamhetsåret.
– att vid förfall av såväl fullmäktige som ersättare valda enligt denna 
stadgas § 15 punkt 9 utse fullmäktige i Sveriges läkarförbund.
I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska styrels-
en, där så kan ske utan olägenhet, höra styrelserna för de lokala-
vdelningar som berörs av ärendet.
Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och styrelsens 
förhandlingar. Förste vice ordföranden åligger att biträda ord-
föranden i ledningen av föreningens verksamhet och att vid förfall 
för ordföranden fullgöra dennes åligganden. Andre vice ordföranden 
åligger att vid förfall för förste vice ordföranden fullgöra dennes 
åligganden.
Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av fullmäktige 
eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga presidiet att besluta i såda-
na ärenden som åligger styrelsen.
Representantskap
§ 23
Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande organ som 
företräder föreningens lokalavdelningar.
Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under året utse 
vem som ska representera lokalavdelningen vid SYLF:s represent-
antskapsmöten. Lokalavdelningen äger rätt att utse en ledamot och 
en observatör.
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§ 24
Representantskapet sammanträder på kallelse av föreningens 
styrelse. Kallelse, upptagande ärenden som ska behandlas, ska 
utfärdas minst en vecka i förväg. För behandling av ärende, som 
styrelsen bedömer vara brådskande kan representantskapet sam-
manträda efter kortare kallelsetid.
Styrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst fem lokala-
vdelningar begär det.
Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige på ett år och 
har i uppdrag att tillsammans med styrelsen planera representant-
skapet 
Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet inom sig 
två representanter att jämte representantskapets ordförande justera 
protokollet.
Representantskapets protokoll ska uppta representantskapets rådg-
ivande beslut. Har beslut fattats efter omröstning, ska detta anges i 
protokollet med angivande av namn på de ledamöter som företräder 
från beslutet skiljaktig uppfattning.

Valberedning
§ 25
Valberedningen väljs för en period om ett år och består av fem 
ledamöter, varav en sammankallande, samt två ersättare. Valbered-
ningen ska till fullmäktigemöte förbereda förekommande val, dock 
ej valet av valberedning. Förslag till val av styrelseledamöter ska 
skriftligen vara valberedningen tillhanda senast 7 februari samma 
år som fullmäktigemötet.
Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa före-
ningens kansli fullständiga namnförslag i så god tid att dessa kan 
utsändas med handlingarna till fullmäktigemötet. 
Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent förhin-
der. 

Protokoll
§ 26
Vid sammanträde med fullmäktige, styrelse och representantskap 
ska protokoll föras.

Revisorer
§ 27
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två förtroen-
demannarevisorer och en auktoriserad revisor. Två ersättare ska 
finnas för förtroendemannarevisorerna och en ersättare ska finnas 
för den auktoriserade revisorn.
Förtroendemannarevisorerna och deras ersättare väljs för en period 
av två år. Varje jämnt år väljs en förtroendemannarevisor och en 
ersättare, och varje udda år väljs en förtroendemannarevisor och en 
ersättare. Den som innehar eller under föregående verksamhetsår 
innehaft styrelseuppdrag är inte valbar som revisor eller ersättare. 
Uppdrag som revisor eller ersättare kan inte under samma verksam-
hetsår kombineras med uppdrag för valberedningen. 
Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorns ersät-
tare väljs för en period av ett år.
Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseende styrels-
ens förvaltning och räkenskaper under föregående kalenderår. Den-
na ska tillställa föreningens kansli i så god tid att den kan utsändas 
med handlingarna till fullmäktigemötet.
Revisionsberättelse ska framläggas för närmast följande ordinarie 
fullmäktigemöte.

Stadgeändring
§ 28
Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på vars före-
dragningslista ärendet varit uppfört. Beslutet ska biträdas av minst 
två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.
För att bli gällande, ska beslut om ändring av dessa stadgar godkän-
nas av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse.

§ 24
Representantskapet sammanträder på kallelse av föreningens 
styrelse. Kallelse, upptagande ärenden som ska behandlas, ska 
utfärdas minst en vecka i förväg. För behandling av ärende, som 
styrelsen bedömer vara brådskande kan representantskapet sam-
manträda efter kortare kallelsetid.
Styrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst fem lokala-
vdelningar begär det.
Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige på ett år och 
har i uppdrag att tillsammans med styrelsen planera representant-
skapet 
Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet inom sig 
två representanter att jämte representantskapets ordförande justera 
protokollet.
Representantskapets protokoll ska uppta representantskapets rådg-
ivande beslut. Har beslut fattats efter omröstning, ska detta anges i 
protokollet med angivande av namn på de ledamöter som företräder 
från beslutet skiljaktig uppfattning.

Valberedning
§ 25
Valberedningen väljs för en period om ett år och består av fem 
ledamöter, varav en sammankallande, samt två ersättare. Valbered-
ningen ska till fullmäktigemöte förbereda förekommande val, dock 
ej valet av valberedning. Förslag till val av styrelseledamöter ska 
skriftligen vara valberedningen tillhanda senast sex veckor innan 
fullmäktigemötet.
Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa före-
ningens kansli fullständiga namnförslag i så god tid att dessa kan 
utsändas med handlingarna till fullmäktigemötet. 
Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent förhin-
der. 

Protokoll
§ 26
Vid sammanträde med fullmäktige, styrelse och representantskap 
ska protokoll föras.

Revisorer
§ 27
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två förtroen-
demannarevisorer och en auktoriserad revisor. Två ersättare ska 
finnas för förtroendemannarevisorerna och en ersättare ska finnas 
för den auktoriserade revisorn.
Förtroendemannarevisorerna och deras ersättare väljs för en period 
av två år. Varje jämnt år väljs en förtroendemannarevisor och en 
ersättare, och varje udda år väljs en förtroendemannarevisor och en 
ersättare. Den som innehar eller under föregående verksamhetsår 
innehaft styrelseuppdrag är inte valbar som revisor eller ersättare. 
Uppdrag som revisor eller ersättare kan inte under samma verksam-
hetsår kombineras med uppdrag för valberedningen. 
Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorns ersät-
tare väljs för en period av ett år.
Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseende styrels-
ens förvaltning och räkenskaper under föregående kalenderår. Den-
na ska tillställa föreningens kansli i så god tid att den kan utsändas 
med handlingarna till fullmäktigemötet.
Revisionsberättelse ska framläggas för närmast följande ordinarie 
fullmäktigemöte.

Stadgeändring
§ 28
Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på vars före-
dragningslista ärendet varit uppfört. Beslutet ska biträdas av minst 
två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige.
För att bli gällande, ska beslut om ändring av dessa stadgar godkän-
nas av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse.
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Proposition 2

Angående ändringar i SYLF:s resereglemente

Styrelsen föreslår fyra ändringar av SYLF:s resereglemente.  

• I §1 mom 3 refereras till SYLF:s utredningssekreterare. SYLF har sedan länge ändrat tjänsteb-
eteckningen till utredare och önskar göra denna språkliga korrigering. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s resereglemente §1 mom 3 enligt bifogat förslag 
- att anse beslutet omedelbart justerat

• Grundförutsättningen för fackligt arbete är att förtroendevalda inte ska förlora ekonomiskt 
på sitt engagemang. Samtidigt är det viktigt för SYLF:s verksamhet och ekonomiska uppföljning att 
anspråk om ersättning inkommer snarast efter företagen resa i tjänsten. I §4 mom 3 stipuleras att 
ingen ersättning kan utgå för anspråk som inkommer till SYLF senare än sex månader. Detta är fullt 
rimligt i de flesta fall. Dock finns undantag där till exempel arbetsgivaren bokfört inkomstbortfall felak-
tigt och tagit lång tid på sig att korrigera, vilket i slutändan lett till att förtroendevalda inte kunnat få 
ersättning för sitt fackliga arbete. 
Styrelsen anser att det är rimligt att införa en reglering som möjliggör att ersättningsanspråk som 
inkommer efter sex månader kan kompenseras om särskilda skäl föreligger. Beslut om särskilda skäl 
föreligger ska då fattas av styrelsen med två tredjedelars majoritet där den som äskar ersättning inte 
deltar i beslutet. Beslutet är tänkt att gälla utan retroaktivitet.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s resereglemente § 4 mom 3 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat

• I SYLF:s resereglemente stipuleras att ersättningsanspråk ska göras på reseräkning där bland 
annat tidpunkter för avresa och återkomst ska anges. Reseräkningarna består av pappersblanketter 
vilket är en lämplig ordning för förtroendevalda som sällan reser för SYLF. Den tekniska utvecklingen 
har öppnat möjligheter för SYLF att använda digitala alternativ för styrelsen och önskar därför införa 
en ny reglering som öppnar för att ersätta reseräkningarna med en digital rutin för SYLF:s styrelse. 
Samtidigt föreslår styrelsen att regleringen om att tidpunkter för avresa och återkomst stryks då den 
korrelerar till rättigheter att erhålla traktamenten vilket SYLF avskaffade för flera år sedan. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta
- att anta föreslagen ändring av SYLF:s resereglemente § 4 mom 1 och tillägg av  
  mom 5 enligt bifogat förslag
- att anse beslutet omedelbart justerat
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Grundläggande bestämmelser
§ 1 
1 mom  Bestämmelserna i detta reglemente gäller för 
av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s styrelse, ordinarie 
fullmäktige i Sveriges läkarförbund, ordförande och vice ordförande 
vid SYLF:s full-mäktigemöte, ordförande för representantskapet, 
för SYLF:s förtroendemannarevisorer och valberedning vid resa för 
föreningens räkning. Reglementet tillämpas även för lokalt förtroen-
devalda vid resa i samband med SYLF:s fullmäktigemöte, repre-
sentantskap och introduktionskurs för lokalaktiva samt vid resor i 
samband med möten med, av styrelsen beslutade, interna såväl 
som externa arbetsgrupper. Det krävs inte att den lokalt förtroende-
valda har ett styrelseuppdrag i lokalavdelningen för att vara berätti-
gad till ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som 
utsetts av lokalavdelningen för ett specifikt uppdrag.
2 mom  Vid tjänsteresa med övernattning ersättes 
styrkta utgifter för boende. Boende ersättes endast då övernattning 
krävs för deltagande i den aktuella aktiviteten. Boende ska bokas så 
kostnadseffek- tivt som möjligt. 
3 mom  Föreningens ordförande och utredningsse-
kreteraren tillsammans äger, då särskilda omständigheter så 
föranleder, besluta att ersättning ska utbetalas enligt andra grunder 
än som sägs i reglementet. 
4 mom   Vald ledamot i SYLF:s styrelse med barn upp 
till ett års ålder kan erhålla ersättning för kostnader för resa och 
boende för barnet och medföljande barnpassare, om medföljandet 
är nödvändigt för att ledamoten ska kunna genomföra sitt uppdrag. 
Denna typ av ersättning är förmånspliktig och SYLF:s kansli kommer 
att rapportera förmånsvärdet till skattemyndigheten. Det åligger 
ledamo- ten att betala förmånsskatt. SYLF ersätter kostnaden för 
barnet med priset för ordinarie barnbiljett. 

§ 2
Traktamente utbetalas inte vid tjänsteresa för SYLF:s räkning. Vid 
tjänsteresa förenad med övernattning där måltider ej ingår kan SYLF 
ersätta utlägg för måltider. Kostnader som ska ersättas av SYLF bör 
inte överstiga den ersättning som kan utbetalas som skattefritt trak-
tamente. Beslut om ersättning för ut- lägg ska fattats av styrelsen 
innan resan företas. Om beslut av tidsskäl ej kan fattas av styrelsen 
kan beslut fattas av presidiet.

Resekostnadsersättning § 3
Färdbiljetter ska bokas så kostnadseffektivt som möjligt och resans 
miljöpåverkan ska övervägas. Tåg och buss är att föredra framför 
flyg och bil när detta av tidsskäl är möjligt.

Resekostnadsersättning utbetalas enligt följande: Tåg och båt: 
Avgift för första klass.
Buss: Avgift för färdbiljett.
Flyg: Avgift för ekonomiklass.
Egen bil: För egen bil som används i samband med tjänsteresa ut-
betalas kilometerersättning med det belopp som enligt Skatteverket 
kan betalas ut utan förmånsbeskattning. Vid resa som omfattar mer 
än 150 kilometer maximeras bilersättningen motsvarande kostnaden 
för färd med lämpligaste allmänna färdmedel, om det ej av andra 
skäl som t.ex. tidsskäl, transport av omfattande kursmaterial eller 
samåkning framstår som lämpligare med bil.
Taxi: Taxikostnader ersättes om det t.ex. av tidsskäl är olämpligt 
med allmänna färdmedel.

§ 4
1 mom  I reseräkning ska anges förrättningsställe, 
resans ändamål och tidpunkter för avresa och återkomst. Utlägg för 
resekostnader ska styrkas med originalkvitto/biljett.
2 mom   Om taxi använts, ska kvitto på beloppet bifogas 
reseräkningen, varvid också färdsträckan ska anges.
3 mom   Reseräkning ska avlämnas till kansliet 
snarast och senast tre månader efter det att resan avslutats. 
Om reseräkning avlämnas senare än sex månader efter det att 
resan avslutats utges ingen ersättning.

4 mom   Utbetalning av reseräkning från kansliet sker 
senast en månad efter det att reseräkning lämnats.

Grundläggande bestämmelser
§ 1 
1 mom  Bestämmelserna i detta reglemente gäller för 
av SYLF:s fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s styrelse, ordinarie 
fullmäktige i Sveriges läkarförbund, ordförande och vice ordförande 
vid SYLF:s full-mäktigemöte, ordförande för representantskapet, 
för SYLF:s förtroendemannarevisorer och valberedning vid resa för 
föreningens räkning. Reglementet tillämpas även för lokalt förtroen-
devalda vid resa i samband med SYLF:s fullmäktigemöte, repre-
sentantskap och introduktionskurs för lokalaktiva samt vid resor i 
samband med möten med, av styrelsen beslutade, interna såväl som 
externa arbetsgrupper. Det krävs inte att den lokalt förtroendevalda 
har ett styrelseuppdrag i lokalavdelningen för att vara berättigad till 
ersättning. Med lokalt förtroendevald förstås här medlem som utsetts 
av lokalavdelningen för ett specifikt uppdrag.
2 mom  Vid tjänsteresa med övernattning ersättes 
styrkta utgifter för boende. Boende ersättes endast då övernattning 
krävs för deltagande i den aktuella aktiviteten. Boende ska bokas så 
kostnadseffek- tivt som möjligt. 
3 mom  Föreningens ordförande och utredaren tillsam-
mans äger, då särskilda omständigheter så föranleder, besluta att 
ersättning ska utbetalas enligt andra grunder än som sägs i regle-
mentet.
4 mom   Vald ledamot i SYLF:s styrelse med barn upp till 
ett års ålder kan erhålla ersättning för kostnader för resa och boende 
för barnet och medföljande barnpassare, om medföljandet är nödvän-
digt för att ledamoten ska kunna genomföra sitt uppdrag. Denna typ 
av ersättning är förmånspliktig och SYLF:s kansli kommer att rapport-
era förmånsvärdet till skattemyndigheten. Det åligger ledamo- ten att 
betala förmånsskatt. SYLF ersätter kostnaden för barnet med priset 
för ordinarie barnbiljett.

§ 2
Traktamente utbetalas inte vid tjänsteresa för SYLF:s räkning. Vid 
tjänsteresa förenad med övernattning där måltider ej ingår kan SYLF 
ersätta utlägg för måltider. Kostnader som ska ersättas av SYLF 
bör inte överstiga den ersättning som kan utbetalas som skattefritt 
traktamente. Beslut om ersättning för utlägg ska fattats av styrelsen 
innan resan företas. Om beslut av tidsskäl ej kan fattas av styrelsen 
kan beslut fattas av presidiet.

Resekostnadsersättning § 3
Färdbiljetter ska bokas så kostnadseffektivt som möjligt och resans 
miljöpåverkan ska övervägas. Tåg och buss är att föredra framför 
flyg och bil när detta av tidsskäl är möjligt.

Resekostnadsersättning utbetalas enligt följande: Tåg och båt: 
Avgift för första klass.
Buss: Avgift för färdbiljett.
Flyg: Avgift för ekonomiklass.
Egen bil: För egen bil som används i samband med tjänsteresa ut-
betalas kilometerersättning med det belopp som enligt Skatteverket 
kan betalas ut utan förmånsbeskattning. Vid resa som omfattar mer 
än 150 kilometer maximeras bilersättningen motsvarande kostnaden 
för färd med lämpligaste allmänna färdmedel, om det ej av andra 
skäl som t.ex. tidsskäl, transport av omfattande kursmaterial eller 
samåkning framstår som lämpligare med bil.
Taxi: Taxikostnader ersättes om det t.ex. av tidsskäl är olämpligt 
med allmänna färdmedel.

§ 4
1 mom  I reseräkning ska anges förrättningsställe och 
resans ändamål. Utlägg för resekostnader ska styrkas med origi-
nalkvitto/biljett.
2 mom  Om taxi använts, ska kvitto på beloppet bifogas 
reseräkningen, varvid också färdsträckan ska anges.
3 mom  Ersättningsanspråk ska avlämnas till kansliet 
snarast efter det att resan avslutats. Om ersättningsanspråk 
avlämnas senare än sex månader efter det att resan avslutats 
kan ersättning utbetalas om särskilda skäl finns. Beslut om sär-
skilda skäl finns fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, 
där den som i förekommande fall berörs inte deltar i beslutet.
4 mom   Utbetalning av reseräkning från kansliet sker 
senast en månad efter det att reseräkning lämnats.
5 mom  För förtroendevalda i SYLF:s styrelse kan 
digital rutin ersätta §4 1-2 mom.

Nuvarande resereglemente Förslag till nytt resereglemente



33

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
PROPOSITIONER

Proposition 3

Angående arbetsdagar för styrelseledamöter

Styrelsen har möjligheter att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst för styrelsemöten, SYLF:s 
återkommande möten så som representantskapet, fullmäktigemötet och introduktionskurserna samt 
för beslutade möten och aktiviteter med anledning av uppdrag för SYLF. Ordförande och förste vice 
ordförande har också rätt till vissa arbetsdagar. 

SYLF:s styrelse är en arbetande styrelse där det ingår i uppdraget att operativt driva frågorna besluta-
de av fullmäktige. Detta arbete sker till stor del under kvällar och helger vilket är naturligt för ett förtro-
endeuppdrag. Dock är den tid styrelseledamöter lägger på kvällstid ofta omfattande med påverkan på 
fritid, familjeliv och hälsa. I perioder av stor belastning eller när ett projekt utarbetas skulle det vara av 
nytta att styrelseledamöter vid behov kan ta en arbetsdag för SYLF, dels för att öka kvaliteten på utfört 
arbete men också ur arbetsmiljösynpunkt. 

Styrelsen anser att ledamöter behöver ha goda förutsättningar för att kunna prestera bra och att kun-
na minska den påverkan styrelseuppdraget har på övriga livet är en sådan förutsättning. Styrelsen tror 
också att föreslagen reglering kan verka positivt på den framtida rekryteringen till förtroendeuppdrag 
inom SYLF. 

Styrelsens förslag är därför att styrelseledamöter, undantaget ordförande och förste vice ordförande 
för vilka det redan finns en reglering, ska ha möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp 
till fem arbetsdagar per verksamhetsår. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta 
- att anta förslaget till ändring av SYLF:s arvodesreglemente §9 enligt bifogat förslag 
- att anse beslutet omedelbart justerat
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Grundläggande bestämmelser
§1
1 mom  Bestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s 
fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s sty-relse, ordinarie fullmäk-
tige i läkarförbundet, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s 
fullmäkti-gemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s 
förtroendemannarevisorer och valberedning samt för, där så anges, 
förtroendevalda i någon av SYLF:s lokalavdelningar.
2 mom  Ersättning ges för den tid som krävs för att göra deltagan-
de möjligt.
3 mom  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta re-
glemente utbetalas när den enskilde ej har möjlighet att erhålla 
ersättning från arbetsgivaren. Förtroendevald i någon av SYLF:s 
lokalav-delningar ska heller ej ha möjlighet till ersättning från 
lokalförening eller lokalavdelning.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§2 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för ledamöter i SYLF:s styrelse vid följande tillfällen:
• Sammanträde med SYLF:s styrelse
• Deltagande vid SYLF:s representantskap
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
• Revisionssammanträde
• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokala-
vdelningsaktiva
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av 
uppdrag för SYLF, beslutade av styrelsen, beslut kan under särskil-
da omständigheter delegeras till presidiet

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för fullmäktige i Sveriges läkarförbunds utsedda av SYLF för:
• Deltagande som ordinarie fullmäktig vid Sveriges läkarför-
bunds fullmäktigemöte
• I förekommande fall förmöte med SYLF kopplat till Sverig-
es läkarförbunds fullmäktigemöte

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för mötesordförande och vice mötesordfö-rande för SYLF:s fullmäk-
tigemöte utsedda av SYLF:s fullmäktige för:
• Tjänstgöring under SYLF:s fullmäktigemöte
• Deltagande i förmöte kopplat till fullmäktigemötet

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för ordförande för representantskapet för:
• Deltagande under SYLF:s fullmäktigemöte
• Tjänstgöring under representantskapet
• Deltagande i ett möte med styrelsen inför representant-
skapet
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av 
uppdrag för SYLF, beslutade av sty-relsen.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för SYLF:s förtroendemannarevisorer vid följande tillfällen:
• Revisionssammanträde, ordinarie 
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordinarie och 
ersättare

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för SYLF:s valberedning vid följande tillfällen:
• Deltagande vid SYLF:s representantskap
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
• För en mötesdag för att möjliggöra intervjuer med sittande 
styrelse

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för förtroendevald i någon av SYLF:s lokalavdelningar vid följande 
tillfällen:
• Sammanträde med SYLF:s representantskap, ordinarie 
ledamot och om styrelsen så beslutar också observatör 
• Sammanträde med SYLF:s fullmäktige, ordinarie fullmäk-
tig

Grundläggande bestämmelser
§1
1 mom  Bestämmelserna i detta reglemente gäller för av SYLF:s 
fullmäktige valda ledamöter i SYLF:s sty-relse, ordinarie fullmäk-
tige i läkarförbundet, ordförande och vice ordförande vid SYLF:s 
fullmäkti-gemöte, ordförande för representantskapet, för SYLF:s 
förtroendemannarevisorer och valberedning samt för, där så anges, 
förtroendevalda i någon av SYLF:s lokalavdelningar.
2 mom  Ersättning ges för den tid som krävs för att göra deltagan-
de möjligt.
3 mom  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt detta re-
glemente utbetalas när den enskilde ej har möjlighet att erhålla 
ersättning från arbetsgivaren. Förtroendevald i någon av SYLF:s 
lokalav-delningar ska heller ej ha möjlighet till ersättning från 
lokalförening eller lokalavdelning.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§2 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för ledamöter i SYLF:s styrelse vid följande tillfällen:
• Sammanträde med SYLF:s styrelse
• Deltagande vid SYLF:s representantskap
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
• Revisionssammanträde
• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokala-
vdelningsaktiva
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av 
uppdrag för SYLF, beslutade av styrelsen, beslut kan under särskilda 
omständigheter delegeras till presidiet

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för fullmäktige i Sveriges läkarförbunds utsedda av SYLF för:
• Deltagande som ordinarie fullmäktig vid Sveriges läkarför-
bunds fullmäktigemöte
• I förekommande fall förmöte med SYLF kopplat till Sverig-
es läkarförbunds fullmäktigemöte

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för mötesordförande och vice mötesordfö-rande för SYLF:s fullmäk-
tigemöte utsedda av SYLF:s fullmäktige för:
• Tjänstgöring under SYLF:s fullmäktigemöte
• Deltagande i förmöte kopplat till fullmäktigemötet

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för ordförande för representantskapet för:
• Deltagande under SYLF:s fullmäktigemöte
• Tjänstgöring under representantskapet
• Deltagande i ett möte med styrelsen inför representant-
skapet
• Deltagande vid möten och aktiviteter med anledning av 
uppdrag för SYLF, beslutade av sty-relsen.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för SYLF:s förtroendemannarevisorer vid följande tillfällen:
• Revisionssammanträde, ordinarie 
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte, ordinarie och 
ersättare

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för SYLF:s valberedning vid följande tillfällen:
• Deltagande vid SYLF:s representantskap
• Deltagande vid SYLF:s fullmäktigemöte
• För en mötesdag för att möjliggöra intervjuer med sittande 
styrelse

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas i förekommande fall 
för förtroendevald i någon av SYLF:s lokalavdelningar vid följande 
tillfällen:
• Sammanträde med SYLF:s representantskap, ordinarie 
ledamot och om styrelsen så beslutar också observatör 
• Sammanträde med SYLF:s fullmäktige, ordinarie fullmäk-
tig

Nuvarande arvodesreglemente Förslag till nytt arvodesreglemente
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• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokala-
vdelningsaktiva
• Sammanträden med, av styrelsen beslutade interna såväl 
som externa arbetsgrupper

Det krävs inte att den förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i 
lokalavdelningen för att vara berättigad till er-sättning. Med lokalt 
förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen 
för ett specifikt uppdrag.

§3
Ersättning utbetalas under obetald tjänstledighet, föräldraledighet 
utan föräldrapenningförmån, semester eller jourkompensationsl-
edighet samt i övriga fall för ledighet som behöver arbetas igen. 
Förtroendevald ska styrka på vilket sätt inkomst förlorats eller 
kompensationsarbete behövt utföras. I det fall förtroende-vald i 
föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver 
ta igen denna tid, utbetalas ing-en sådan ersättning. Om ersättning 
utbetalas från lokalavdelning eller lokalförening är den förtroendeval-
da ej berättigad till ersättning. För sammanträden på kvällstid, vilket 
bl.a. inkluderar styrelsens telefonsam-manträden, utbetalas därför i 
normalfallet inte ersättning.

För förtroendevald verksam på heltid i bemanningsföretag eller på 
heltid som egenföretagare inom hälso- och sjukvården utbetalas, 
i ovan angivna fall, ersättning baserad på medellönen för icke-le-
gitimerade lä-kare, legitimerade läkare eller specialistläkare enligt 
senaste nationella årsstatistik publicerad av Sveriges läkarförbund.

Om synnerliga skäl finns kan ett mötesarvode utbetalas till förtro-
endevald som saknar sådana inkomster som anges ovan, eller där 
lönebortfall inte kan beräknas. Exempelvis kan den som studerar, 
forskar, är arbetssökande eller är timanställd komma ifråga för 
sådant arvode. Beslut om sådant arvode och arvodets storlek ska 
fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, där den som i före-
kommande fall berörs inte deltar i beslutet. Som riktmärke för arvo-
dets storlek används Sveriges läkarförbunds årsstatistik på samma 
sätt som i andra stycket.

§4
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt §§ 2, 9, 10, 11 och 12 
ska för heldag baseras på individuell månadslön och beräknas enligt 
följande:

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp 
(Aktuell månadslön x 12) / 150

För övriga 
(Aktuell månadslön x 12) / 250

Vid kortare frånvaro än heldag ersätts det faktiska lönebortfallet.

§5
För styrkt tjänstepensionsbortfall utbetalas ersättning i form av 
inbetald pensionsavgift till en av den förtro-endevalde vald förvaltare. 
SYLF betalar in mellanskillnaden mellan faktiskt inbetald pension-
savgift från ordinarie arbetsgivare och den pensionsavgift den för-
troendevalde skulle ha fått om han eller hon tjänst-gjort på ordinarie 
tjänsteställe. Ersättning för förlorad rätt till förmånsbestämd pension 
eller minskad nivå på förmånsbestämd pension utbetalas inte.

Styrelsen kan om särskilda skäl finns besluta att tjänstepensionsbort-
fall ska ersättas på annat sätt än vad som anges i första stycket.

Arvode
§6
Vid sammanträde arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag 
utbetalas ett arvode baserat på den senaste angivna medelårslö-
nen för legitimerad underläkare publicerad i Sveriges läkarförbunds 
nationella årssta-tistik och beräknas enligt följande:
För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp 
(ovan angiven medelårslön) /150
För ledamot av föreningens styrelse och för ledamot i extern arbets-
grupp (ovan angiven medelårslön) / 250

• Deltagande vid SYLF:s introduktionskurs för nya lokala-
vdelningsaktiva
• Sammanträden med, av styrelsen beslutade interna såväl 
som externa arbetsgrupper

Det krävs inte att den förtroendevalda har ett styrelseuppdrag i 
lokalavdelningen för att vara berättigad till er-sättning. Med lokalt 
förtroendevald förstås här medlem som utsetts av lokalavdelningen 
för ett specifikt uppdrag.

§3
Ersättning utbetalas under obetald tjänstledighet, föräldraledighet 
utan föräldrapenningförmån, semester eller jourkompensationsl-
edighet samt i övriga fall för ledighet som behöver arbetas igen. 
Förtroendevald ska styrka på vilket sätt inkomst förlorats eller 
kompensationsarbete behövt utföras. I det fall förtroende-vald i 
föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver 
ta igen denna tid, utbetalas ing-en sådan ersättning. Om ersättning 
utbetalas från lokalavdelning eller lokalförening är den förtroendeval-
da ej berättigad till ersättning. För sammanträden på kvällstid, vilket 
bl.a. inkluderar styrelsens telefonsam-manträden, utbetalas därför i 
normalfallet inte ersättning.

För förtroendevald verksam på heltid i bemanningsföretag eller på 
heltid som egenföretagare inom hälso- och sjukvården utbetalas, 
i ovan angivna fall, ersättning baserad på medellönen för icke-le-
gitimerade lä-kare, legitimerade läkare eller specialistläkare enligt 
senaste nationella årsstatistik publicerad av Sveriges läkarförbund.

Om synnerliga skäl finns kan ett mötesarvode utbetalas till förtro-
endevald som saknar sådana inkomster som anges ovan, eller där 
lönebortfall inte kan beräknas. Exempelvis kan den som studerar, 
forskar, är arbetssökande eller är timanställd komma ifråga för 
sådant arvode. Beslut om sådant arvode och arvodets storlek ska 
fattas av styrelsen med två tredjedels majoritet, där den som i före-
kommande fall berörs inte deltar i beslutet. Som riktmärke för arvo-
dets storlek används Sveriges läkarförbunds årsstatistik på samma 
sätt som i andra stycket.

§4
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt §§ 2, 9, 10, 11 och 12 
ska för heldag baseras på individuell månadslön och beräknas enligt 
följande:

För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp 
(Aktuell månadslön x 12) / 150

För övriga 
(Aktuell månadslön x 12) / 250

Vid kortare frånvaro än heldag ersätts det faktiska lönebortfallet.

§5
För styrkt tjänstepensionsbortfall utbetalas ersättning i form av 
inbetald pensionsavgift till en av den förtro-endevalde vald förvaltare. 
SYLF betalar in mellanskillnaden mellan faktiskt inbetald pension-
savgift från ordinarie arbetsgivare och den pensionsavgift den för-
troendevalde skulle ha fått om han eller hon tjänst-gjort på ordinarie 
tjänsteställe. Ersättning för förlorad rätt till förmånsbestämd pension 
eller minskad nivå på förmånsbestämd pension utbetalas inte.

Styrelsen kan om särskilda skäl finns besluta att tjänstepensionsbort-
fall ska ersättas på annat sätt än vad som anges i första stycket.

Arvode
§6
Vid sammanträde arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag 
utbetalas ett arvode baserat på den senaste angivna medelårslö-
nen för legitimerad underläkare publicerad i Sveriges läkarförbunds 
nationella årssta-tistik och beräknas enligt följande:
För föreningens ordförande och för ordförande i extern arbetsgrupp 
(ovan angiven medelårslön) /150
För ledamot av föreningens styrelse och för ledamot i extern arbets-
grupp (ovan angiven medelårslön) / 250
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Sammanträden arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag ska i 
möjligaste mån undvikas.

§7
För föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter utbetalas 
per verksamhetsår ett fast arvodesbe-lopp baserat på den senast 
angivna medelårslönen för legitimerad underläkare publicerad i 
Sveriges läkar-förbunds nationella årsstatistik.

För ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 18 procent av 
ovan angiven medelårslön. 
För förste vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 12 
procent av ovan angiven medelårslön. 
För övriga i styrelsen utbetalas ett fast arvode motsvarande 8 pro-
cent av ovan angiven medelårslön.
Framräknade arvodesbelopp avrundas till närmaste 100-tal kronor. 
Arvodet utbetalas kvartalsvis.

§8
För uppdrag som förtroendemannarevisor eller ledamot i valbered-
ningen utbetalas inget arvode 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i särskilda fall
§9
SYLF:s ordförande äger rätt att, utöver de arbetsinsatser som täcks 
av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 50 
arbetsdagar per verksamhetsår 
SYLF:s förste vice ordförande äger rätt att utöver de arbetsinsatser 
som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp 
till 10 arbetsdagar per verksamhetsår. 

§10
Chefredaktören för Moderna Läkare äger rätt att, vid behov, erhålla 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 3 arbetsdagar per 
utgivningstillfälle. 

§11
Avgående chefredaktör för Moderna Läkare äger rätt att erhålla 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar vid 
överlämnande till tillträdande chefredaktör. 

§12
Avgående ordförande för föreningen äger rätt att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för upp till 
5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande ordförande. 

Övrigt
§13
När en ledamot enligt SYLF:s stadgar vid permanent förfall fullgör 
annan ledamots uppgifter är denna 
ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor 
som frånvarande ledamot.

§14
Ändringar eller tillägg av detta arvodesreglemente ska beslutas av 
SYLF:s fullmäktige.

Sammanträden arbetsfri lördag, söndag eller annan helgdag ska i 
möjligaste mån undvikas.

§7
För föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter utbetalas 
per verksamhetsår ett fast arvodesbe-lopp baserat på den senast 
angivna medelårslönen för legitimerad underläkare publicerad i 
Sveriges läkar-förbunds nationella årsstatistik.

För ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 18 procent av 
ovan angiven medelårslön. 
För förste vice ordförande utbetalas ett fast arvode motsvarande 12 
procent av ovan angiven medelårslön. 
För övriga i styrelsen utbetalas ett fast arvode motsvarande 8 pro-
cent av ovan angiven medelårslön.
Framräknade arvodesbelopp avrundas till närmaste 100-tal kronor. 
Arvodet utbetalas kvartalsvis.

§8
För uppdrag som förtroendemannarevisor eller ledamot i valbered-
ningen utbetalas inget arvode 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i särskilda fall
§9
SYLF:s ordförande äger rätt att, utöver de arbetsinsatser som täcks 
av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 50 
arbetsdagar per verksamhetsår 
SYLF:s förste vice ordförande äger rätt att utöver de arbetsinsatser 
som täcks av §2 erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp 
till 10 arbetsdagar per verksamhetsår. 
Övriga styrelseledamöter äger rätt att utöver de arbetsinsatser 
som täcks av §2 erhålla ersättning för förlo-rad arbetsförtjänst 
för upp till 5 arbetsdagar per verksamhetsår.

§10
Chefredaktören för Moderna Läkare äger rätt att, vid behov, erhålla 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 3 arbetsdagar per 
utgivningstillfälle. 

§11
Avgående chefredaktör för Moderna Läkare äger rätt att erhålla 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för upp till 5 arbetsdagar vid 
överlämnande till tillträdande chefredaktör. 

§12
Avgående ordförande för föreningen äger rätt att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för upp till 
5 arbetsdagar vid överlämnande till tillträdande ordförande. 

Övrigt
§13
När en ledamot enligt SYLF:s stadgar vid permanent förfall fullgör 
annan ledamots uppgifter är denna 
ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor 
som frånvarande ledamot.

§14
Ändringar eller tillägg av detta arvodesreglemente ska beslutas av 
SYLF:s fullmäktige.

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
PROPOSITIONER
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Budgetförslag 2018-2019 (i tusen kronor)

Allmän verksamhet     -1 849 tkr   -1 849 tkr

Politiska verksamhet    -4 739 tkr   -4 739 tkr
Styrelsen       -1 485 tkr   -1 485 tkr 
SYLF:s Fullmäktige     -546 tkr   -546 tkr 
Läkarförbundets Fullmäktige    -145 tkr   -145 tkr
Tillfälliga grupper och projekt    -531 tkr    -531 tkr
Representantskap     -256 tkr    -256 tkr
Kontakter med lokaladelningar   -733 tkr    -733 tkr 
Kontakter med övriga organisationer   -720 tkr       -720 tkr 
Internationella kontakter    -215 tkr    -215 tkr 
Förtroendemannarevision     -49 tkr     -49 tkr  

Valberedning      -59 tkr     -59 tkr 

 Moderna Läkare     -652 tkr   -652 tkr 

Summa föreningens kostnader    -7 240 tkr   -7 240 tkr

Finansiella poster*     30 tkr    30 tkr

Resultat efter finansiella poster/före skatt -423 tkr   -170 tkr

Skatt (prel.)      -20 tkr    -20 tkr   

 

Förslag budget 2018   Förslag budget 2019

Intäkter      6 787 tkr   7 040 tkr
Medlemsavgifter     6 629 tkr   6 882 tkr 
Överföring pensionsstiftelse    128 tkr    128 tkr
Annonser Moderna Läkare    30 tkr    30 tkr

Kostnader

Intäkter

-453 tkr   -200 tkr

-443 tkr   -190 tkr 

*Finansiella poster består av bland annat resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar och ränteintäkter. 

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
BUDGETFÖRSLAG 2018 & PRELIMINÄRBUDGET 2019

Rörelseresultat  

Resultat efter skatt
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Budgetförslaget för 2018 bygger på det faktiska utfallet för tidigare år, och en realistisk uppskattning 
av kostnaderna för det kommande året i enlighet med den modell som tillämpats sedan 2014. Avsikten 
med denna budgetprincip är att öka överensstämmelsen mellan budget och utfall, och lättare kunna 
styra verksamheten för att möta fullmäktiges önskemål om att inte öka SYLF:s kapital ytterligare. 

Intäkter 
Utifrån storleken på de kullar som beräknas ta läkarexamen respektive nå specialistkompetens bedömer 
styrelsen att antalet medlemmar kommer fortsätta öka under 2018. SYLF beräknar att föreningen kom-
mer att ha drygt 13 500 betalande medlemmar vilket är en ökning med 600 personer i jämförelse med 
utfallet i december som uppgick till 12 900. Intäkterna från medlemsavgifter beräknas bli drygt 6 770 
tkr summan beräknas på att 93% av medlemmarna betalar full avgift resterande har reducerad avgift.

Kostnader 

Kommentarer till budgetförslag 2018-2019

Allmän verksamhet
I den allmänna verksamheten ingår kostnader så som hyra, telefoni, systemkostnader, redovisningst-
jänster, kontorsmaterial, löner och övriga personalkostnader mm. Styrelsen föreslår en kostnad på 1 
849 tkr vilket är en ökning med drygt 100 tkr i jämförelse med föregående budget. 
Den huvudsakliga förklaringen till varför styrelsen föreslår att öka budgeten är att man beräknar att 
kostnaderna för SYLF:s ekonomihantering kommer att öka. Även satsningar på kansliets fortbildning 
och införandet ett kansliinternat, och uppdatering av datorutrustning kommer att tillföra extra kostnader 
inom området. 

Politisk verksamhet 
Den politiska verksamheten är kärnan i arbetet med att förbättra underläkares villkor. Här inkluderas 
kostnader som styrelsesammanträden, fullmäktige, nationellt och lokala representantskap, interna-
tionellt samarbete, förtroendevaldas ersättningar, projektkostnader, kontakter med externa aktörer osv.  
Styrelsen föreslår i 2018 års budget en sammanlagd kostnad på 4 739 tkr för SYLF:s politiska verksam-
het vilket är en ökning med drygt 345 tkr i jämförelse med budgeten från föregående år. 
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Ökningen i budgeten har flera förklaringar. Den enskilt största satsningen kommer att vara inom projek-
tet Schysst rekrytering där SYLF planerar att lansera projektet under året. Här kommer det att behövas 
medel för bland annat upphandling av logga, experthjälp och andra tjänster som bedöms nödvändiga. 
Även styrelsens gemensamma kostnader beräknas gå upp i och med styrelsens proposition om ar-
betsdagar för styrelseledamöter. På så sätt får fler ledamöter bättre förutsättningar att arbete med sitt 
område samtidigt som ledamöternas arbetsmiljö förbättras. 

Under 2018 satsar styrelsen på att förbättra marknadsföringen av SYLF som organisation och dess 
politik. Styrelsen planerar att ändra utbudet av profilprodukter genom att ta fram en EKG-linjal sam-
tidigt som varje lokalavdelning kommer att få en egen roll-up. Styrelsen satsar även på att öka sin 
närvaro under Almedalsveckan inför valet 2018. Styrelsen planerar även att ta fram filmer och satsa 
på Facebook-kampanjer. Till skillnad från föregående år tillkommer även en kostnad för Framtidens 
specialistläkare där SYLF kommer att hålla föreläsningar och bemanna en monter. Däremot minskar 
kostnaden inom SYLF:s internationella då arbetet med att anordna EJD:s General Assembly är avslu-
tat. Styrelsen sätter även av medel för det nationella representantskapet, introduktionskursen och tar 
större ansvar för finansieringen av de regionala repskapen. Vidare har styrelsen även tillfört medel för 
lokalavdelningarna att kunna ansöka om tillfälliga bidrag för lokala projekt.
I övrigt beräknar styrelsen att kostnaderna för hotell och ersättningar kommer att öka något vilket tillför 
extra kostnader för aktiviteter så som styrelsesammanträden, fullmäktigemöte, representantskapet mm.

Moderna Läkare
SYLF:s kostnader för Moderna Läkare inkluderar alla kostnader för tidningen, dvs uppköp av artiklar, 
bilder och annat material, chefredaktörens inkomstbortfall, design, distribution mm. För budgetåret 
2018 föreslår SYLF en budget på 622 tkr vilket är en minskning med 228 tkr. Kostnaden för detta är 
beräknat utifrån resultatet för år 2015, innan digitaliseringsprojektet, då utfallet för Moderna Läkare var 
538 tkr. Styrelsen beräknar en ökad kostnad för frakt och överlämning av chefredaktörpositionen men 
samtidigt kommer ersättningarna för chefredaktören att minska då den baseras på chefredaktörens 
ordinarie lön som varit högre än beräknat. Inom denna budget beräknas även en intäkt på drygt 30 tkr 
för platsannonser i tidningen.

 
Vid SYLF:s fullmäktigemöte 2018 ska fullmäktige fastställa definitiv budget för 2018 samt medlemsav-
gift för 2019. 
SYLF:s fullmäktigemöte 1996 beslutade om en avgiftshöjning till 565 kronor per år från och med 1997. 
Från och med 2013 justerades avgiften till 564 kronor per år grundat på Sveriges läkarförbunds cen-
tralstyrelses beslut att alla delföreningars medlemsavgift per helår skulle vara jämt delbar i tolv. 2014 
beslutade SYLF:s fullmäktigemöte om en sänkning till av medlemsavgiften med drygt 6 % till 528 kronor 
per år från och med andra aviseringen 2014. 
SYLF befann sig under början av millenniet i en bekymmersam ekonomisk situation. SYLF:s ekonom-
iska situation idag bedöms dock som mycket god. Kostnadsbesparande och effektiviserande insatser 
görs fortfarande där det visar sig möjligt, exempelvis genom att använda ny teknik eller att omförhandla 
avtal i syfte att frigöra resurser till föreningens politiska verksamhet. En fortsatt utmaning är att nyttig-
göra SYLF:s kapital i föreningens verksamhet. 

Mot bakgrund av det bifogade budgetförslaget för 2018 och det preliminära budgetförslaget för 
2019 föreslår styrelsen fullmäktige besluta 
att fastställa budgeten för 2018 enligt förslag. 
att fastställa medlemsavgiften för 2019: 
• till oförändrat 528 kronor per helår för medlemmar. 
• till oförändrat 0 kronor för pensionärsmedlemmar.

Förslag till beslut om budget 2018 och medlemsavgift 2019
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Valberedningens uppdrag 

Valberedningens arbete

Valberedningen har uppdraget att föreslå val till styrelsen, mötesfunktionärer och revisorer. Dessutom 
föreslår valberedningen SYLFs ledamöter till läkarförbundets fullmäktige samt ordförande för repska-
pet.

Val av valberedning bereds inte innan fullmäktigemötet. Det är upp till fullmäktige att under mötet 
föreslår och välja valberedning för det kommande verksamhetsåret.

Val till styrelsen regleras i SYLFs stadgar §20

Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, består av ordförande, förste vice 
ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör samt tre övriga ledamöter. Ordförande och förste vice 
ordförande utgör styrelsens presidium

Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och två 
ledamöter väljes varje udda år, förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare en ledamot väljes 
varje jämnt år.

Fullmäktigemötet 2018 ska därmed välja vice ordförande, chefredaktör samt en ledamot för perioden 
2018-2020. 

SYLFs valberedning utsågs vid FUM 2017 och har bestått av Carl Mellner (Sammankallande), Emma 
Terner, Emma Spak, Christian Abi-Khalil och Elin Isaksson. Eva Amtkil och Samuel Kvarnbrink  (Sup-
pleanter) har ej deltagit i valberedningens arbete eller beslut. Valberedningen påbörjade sitt arbete 
efter FUM 2017 och har under året haft regelbundna möten via telefon samt deltagit på repskapet 
2017. Samtliga lokalföreningar har anmodats att inkomma med nomineringar och valberedningen har 
aktivt sökt upp kandidater.

Intervjuer har skett med samtliga ledamöter i nuvarande styrelse för att få en så heltäckande bild av 
styrelsens arbete och kompetensbehov som möjligt. Samtliga ledamöter har också tillfrågats om de 
ställer upp för omval till styrelsen.

Därefter har samtliga kandidater till detta val intervjuats telefonledes. En strukturerad intervjumall har 
använts och ledamöterna har bedömts avseende personliga egenskaper och professionalism. As-
pekter som tagits i beaktande är bland annat motivation, tidigare engagemang och facklig erfarenhet, 
särskild kompetens, förståelse för uppdraget, kunskap om föreningen och förmåga att arbeta i grupp. 
Därutöver har valberedningen på gruppnivå tagit hänsyn till ålder, kön, hur långt man kommit i kar-
riären och geografisk spridning.

Samtliga kandidater har varit väl lämpade att klara uppdraget som styrelseledamot i SYLF. Valbered-
ningen har därför haft den angenäma uppgiften att utifrån ett överflöd av lämpliga kandidater föreslå 
den i vår mening bästa gruppen. Förslaget till val är fattat av en enig valberedning och är att betrakta 
som en helhet.
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Valberedningens förslag och motiveringar

Mötesfunktionärer

MÖTESORDFÖRANDE
Emelie Hultberg (NVGL)

VICE MÖTESORDFÖRANDE
Frida Kareliusson (Värmland)

PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Anna Berg (Sörmland)

Camilla Ringström (Göteborg)

Styrelse

Valberedningen förordar omval av Anne Liljedahl till posten som SYLF:s vice ordförande. Anne har 
under det gångna året som vice ordförande arbetat främst med arbetsmiljöfrågor och välmående på 
jobbet. Anne har varit mycket uppskattad som vice ordförande pga sitt engagemang, driv och sa-
marbetsförmåga. Samarbetet med ordföranden, Jonas Ålebring, har fungerat mycket väl och de har 
kompletterat varandra på många sätt.

Ett frågetecken för omval har varit att Anne under 2018 slutför sin specialistutbildning till akutläkare. 
Anne avser dock att, under våren 2018 påbörja en ST i allmänmedicin, vilket också kompletterar sty-
relsen med representation från primärvården vilket vi betraktar som mycket värdefullt. 

VICE ORDFÖRANDE, ORDINARIE VAL FÖR PERIODEN 2018-2020

Valberedningen föreslår att Laura Eklinder Björnström väljs till chefredaktör för perioden 2018-2020. 
Laura läste läkarutbildningen i Linköping, gjorde AT i Trollhättan och har nu påbörjat vikariat som aku-
tläkare i Stockholm med plan om ST i akutmedicin. Under AT engagerade sig Laura i SYLF NVGL och 
arbetade då med AT och utbildningsfrågor. Laura började snabbt att skriva för Moderna läkare vilket 
hon fortsatt med fram till nu.

Laura har lätt för att engagera sig och har visat ett stort intresse för rollen som chefredaktör under det 
gångna året. Hon har också ett tydligt driv i fackliga frågor såsom likarätt, arbetsvillkor och utbildning 
för yngre läkare. Valberedningen har lagt stor vikt vid engagemang och kärnfackligt intresse i valet av 
chefredaktör.

CHEFREDAKTÖR, ORDINARIE VAL FÖR PERIODEN 2018-2020
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Valberedningen föreslår att Rofida Ghazvinian väljs till styrelseledamot för perioden 2018-2020. Rofi-
da studerade läkarutbildningen först i Ungen och därefter i Rumänien, hon arbetar nu som ST-läkare 
på Medicinsk Gastro SUS Malmö. Rofida har redan under studieåren engagerat sig i organisationer 
lokalt och internationellt för att förbättra utbildning och villkor för läkarstudenter. Efter påbörjandet av 
sin specialistutbildning har Rofida även engagerat sig i Sveriges Yngre Gastroenterologers (SYG) 
nationella styrelse för att främja utbildningen för ST-läkare.

Rofida är aktiv i SYLF Malmö-Trelleborg och i Malmö Läkareförening där hon uppskattas för sitt stora 
engagemang och sin stora arbetsvilja. Rofida identifierar snabbt problemområden och jobbar sedan 
ihärdigt med att förbättra dem, ofta med hjälp av sitt breda kontaktnät. Rofida är social, ser till att hela 
gruppen skall samverka under trivsamma förhållanden och har stor erfarenhet av ledarskap, samar-
bete och organisation.

LEDAMOT, ORDINARIE VAL FÖR PERIODEN 2018-2020

Övriga nominerade till styrelsen:

Carl-Olof Veraeus, chefredaktör (Stockholm)

Spyrios Baltzis, ledamot (Östergötland)

Miléne Fernandez, ledamot (Sörmland)



46

SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2018 
VAL - VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERINGAR

Läkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018

Det har inkommit tillräckligt många nomineringar för att fylla samtliga platser till ordinarie fullmäktige 
men inte för att fylla platserna för ersättare. Valberedningen har därför valt att lämna ett ofullständigt 
förslag men hoppas kunna återkomma under sittande möte med kompletteringar. 
Valberedningen uppmanar samtliga lokalavdelningar och fullmäktige att inkomma med fler nominerin-
gar under mötet!

SLF FUM 1   Anne Liljedal (styrelsen)   Norrbotten
SLF FUM 2   Björn Hansell (styrelsen)   Värmland
SLF FUM 3   Tora Boren (styrelsen)   Örebro
SLF FUM 4   Rofida Ghazvinian (styrelsen)  Malmö
SLF FUM 5   Laura Eklinder Björnström (styrelsen) Stockholm
SLF FUM 6   Viktor Hultkvist     Kalmar
SLF FUM 7   Sandra Wibom    Malmö
SLF FUM 8   Anna Berg     Sörmland
SLF FUM 9   Oskar Andersson    Östergötland
SLF FUM 10   Ingrid Sjöqvist     Gotland
SLF FUM 11   Ada Kaptenovic     Göteborg
SLF FUM 12   Miléne Fernandez    Sörmland
SLF FUM 13   Spyridon Baltzis    Östergötland
SLF FUM 14   Veronica Tyrlöv,    Kalmar
SLF FUM 15   Mona Ahmed     Stockholm
SLF FUM 16   Karl Björling      Gotland
SLF FUM 17   Martin Alsén     Dalarna
SLF FUM 18   Jakob Nyhlén      Göteborg
SLF FUM 19   Eva Amtkil     Malmö

Suppleanter

SLF FUM suppleant 1  Konrad Nilsson     Gotland
SLF FUM suppleant 2  Johanna Borg Bruchfeld   Dalarna
SLF FUM suppleant 3  Alexander Oxblom    Sörmland
SLF FUM suppleant 4  Kristin Arthur     Stockholm
SLF FUM suppleant 5  Paolo Bonazza    Stockholm
SLF FUM suppleant 6  Robert Mohammar    Stockholm
SLF FUM suppleant 7  Valeria Linderell    Stockholm
SLF FUM suppleant 8  Athena Adeli     Stockholm
SLF FUM suppleant 9  Emily Westbeck    Stockholm
SLF FUM suppleant 10 Navid Soltani     Stockholm
SLF FUM suppleant 11    
SLF FUM suppleant 12    
SLF FUM suppleant 13    
SLF FUM suppleant 14    
SLF FUM suppleant 15    
SLF FUM suppleant 16    
SLF FUM suppleant 17    
SLF FUM suppleant 18    
SLF FUM suppleant 19

ORDINARIE FULLMÄKTIGE:
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Revisorer

FÖRTROENDEMANNAREVISORER
SYLF har två ordinarie förtroendemannarevisorer och två ersättare, som väljs för mandatperioder om 
två år. Ett val hålls årligen, så att revisorerna väljs omlott. Harald Söderberg innehar posten som ordi-
narie revisor 2017-2019, Emelie Hultberg innehar posten som suppleant 2017-2019.

Valberedningen föreslår att:
Gustaf Biasoletto väljs till ordinarie förtroendemannarevisor och sammankallande  
för perioden 2018-2020.
Madelene Liljegren väljs till suppleant för perioden 2018-2020. Båda omval.

AUKTORISERADE REVISORER
De auktoriserade revisorerna väljs för en period om ett år, det vill säga till och med nästa ordinarie 
fullmäktigemöte.

Valberedningen förordar Moore Stephens Allegretto AB som auktoriserad revisor för perioden 2018-
2019.

REPRESENTANTSKAPSORDFÖRANDE
Valberedningen föreslår att Malin Bohlin (SYLF Sörmland) får förnyat förtroende som ordförande för 
SYLF:s representantskap. Malin blev vald under första året rollen fanns, och har varit med och jobbat 
fram hur den ska bli till så stor nytta som möjligt för styrelse och lokalavdelningar. Hon la ner ett gediget 
arbete med mycket bra slutresultat och vi finner det värdefullt att hon får chansen att fortsätta samarbe-
tet med styrelsen och ytterligare utveckla representantskapet under 2018.

Övriga nominerade:
Erik Hallengren (SYLF Malmö)

VALBEREDNING
I enlighet med SYLF:s stadgar förbereder inte valberedningen detta val. Det är upp till fullmäktige att 
under mötet föreslå och välja valberedning för det kommande verksamhetsåret.
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Läkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018RevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Anne Liljedahl 1981

ST-läkare akutsjukvård 2011/2009

Akutmott, medicin- och rehabkliniken Piteå Älvdals Sjukhus

SYLF Norrbotten, ordförande         2016 - 2017 
SYLF Norrbotten, styrelseledamot         2015
SYLF Östergötland, styrelseledamot      2013 
Ledamot MSF styrelse Östergötland      HT03 - VT04

Ordförande för EJD General Assembly okt 2017.
Ansvarig för driften av studentkårens café i Linköping, 2007 och vt 2008.
Ansvarig för ett arbetslag på 20 medlemmar och stängning av studentkårens café, 2006

Ledamot i ALG fr.o.m 1/1       2018 - Vice Ordförande SYLF        2017 - 2018

NLF styrelse, ledamot           2016 - 

Ansöker om specialistkompetens i akutsjukvård våren 2018. Kommer att påbörja ST i allmänmedicin maj 2018.

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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RevisorerRevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Laura Eklinder Björnström 1989

Leg läkare Leg 2017/ex 2016

Södersjukhuset, akutsjukvård

Kassör, styrelseledamot SYLF NVGL      2017
Delegat FUM         mars 2017
Observatör nationellt repskap       okt 2017

Facklig baskurs SLF nov 2017
Ordförande AT-rådet NU-sjukvården 2016/2017
Styrelseledamot Friluftsfrämjandet Stockholm verksamhetsåret 2010

Skribent Moderna Läkare        under 2017 

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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RevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Carl-Olof Veraeus 1985

Vårdutvecklingschef, leg. läkare 2013

Doktor.se

Medlem i Chefsföreningen, Sveriges Läkarförbund
Associerad medlem i SYLF
Medlem i SYLF Stockholm
Medlem i Svenska Läkaresällskapet

Vårdutvecklingschef på Doktor.se
Tidigare medicinsk ledningsansvarig läkare på ett bolag som tillhandahåller 1177.se

Skapat och drivit podcasterna Doktorpodden och Hälsotech

Läkare mot tobak, styrelseledamot     2016

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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RevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Rofida Ghazvinian 1984

ST-läkare 2014

Skånes Universitetssjukhus

Ledamot         2014
Sekreterare         2015
Ordförande         2016 - 2018
Moderator för Karriärkvällen i Malmö      2018
AT-mässa i Malmö        2018

Styrelseledmot, ISAS (International Students’ Association of Semmelweis)
Vice ordförande, AIMSO (Association of International Medical Students Oradea)

Psykisk ohälsa        2015
SLF FUM        2016
SLF FUM        2017

Styrelseledamot         2016
Styrelseledamot         2017
Styrelseledamot         2018

Suppleant SYG         2016
Suppleant SYG         2017
Utbildningsutskottet, SGF         2016
Utbildningsutskottet, SGF         2017

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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Läkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018RevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Miléne Fernandez 1991

AT-läkare 2016

Nyköpings lasarett

SYLF Sörmland, styrelseledamot      2016-

* Lönerådgivare för SYLF Sörmland (Nyköping)
* Studentrepresentant från Läkarförbund student Uppsala i Uppsalas Allmänna läkarförening
* Engagerad i studierådet för Uppsalas läkarprogram, bl.a. som vice ordförande och studentrepresentant i
   programkommittén
* Deltagit i olika arbetsgrupper för Uppsalas läkarprogram bl.a. remissgruppen för det 6-åriga
läkarprogrammet

Sörmlands läkarförening, Suppleant      2016 - 2017
Sveriges läkarförbund student Uppsala     2013 - 2016
Under de åren som engagerad var jag 
styrelseledamot, AT-mässansvarig och ordförande

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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RevisorerLäkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Spyridon Baltzis 1989

ST-läkare psykiatri 2014

Universitetssjukhuset i Linköping

SYLF Östergötland, styrelseledamot        2017
SYLF Östergötland, sekreterare              2018

SYLF:s Introduktionskurs, februari 2017
SYLF:s fullmäktigemöte,  mars 2017
Bas- och fortsättningskurs, september 2017
Regionalt repskap i Kalmar, september 2017
SYLF:s Representantskap, oktober 2017

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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Läkarförbundets fullmäktigemöte 21-22 november 2018Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Malin Bohlin 1985

ST-läkare 2012/2010 2017

Kliniken för anestesi och intensivvård, Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ledamot SYLF Sörmland                                  2014
Ordförande SYLF Sörmland                              2015-

Mångårig scoutledarerfarenhet. Ni som har vallat trettio 11-åringar i skogen och fått dem att laga mat i spöregn vet 
vilken oslagbar merit det är.

Snapsviseförfattare till SLF FUM                    2017 Ordförande för SYLFs repskap                   2016, 2017
Toastmaster SYLF FUM                          2017

SYLF-representant i Sörmlands läkarförening  2014
Ledamot i Sörmlands läkarförening              2015-
Ledamot i förhandlingsdelegationen 
inom Sörmlands läkarförening                      2015-

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund
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Revisorer

Centrala och internationella fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Lokala fackliga uppdrag  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Uppdrag i specialitetsförening  
- styrelse, delegationer, arbetsgrupper etc.

Övriga meriter i sak för tänkt uppdrag

Födelseår

Ev doc/prof  Ev disputation årLeg år/läkarexamen

Namn

Titel

Specialistkompetens(-er) och år

Arbetsplats(-er)

För Läkarförbundet        År För ykesförening/övrigt        År

För lokalförening         År För ykesförenings lokalavdelning       År

Erik Hallengren 1986

ST-läk Internmedicin 2015/2013 2017

Internmedicinska kliniken, SUS Malmö

SYLF-Malmö ledamot        2014 - 2015
SYLF-Malmö Vice Ordf.       2015-

Reseledare Langley Travel 2006 - 2007 
Organiserat Region Skånes AT-ting 2014

FACKLIG MERITFÖRTECKNING
Sveriges Läkarförbund



Tack för i år önskar styrelsen






