


Målet för de här två dagarna 

• Introduceras till SYLF och Sveriges Läkarförbund 

• Känna till vem som gör vad i styrelse och kansli

• Ha koll på arbetet med nytt kollektivavtal och kunna förbereda er för att arbeta lokalt med det när 
det är klart 

• Få tillgång till verktyg för styrelsearbetet

• Ha en handlingsplan för utspel och påverkan

• Lära känna varandra

… och för oss att lära känna er och era lokalavdelningars behov. 



SYLF: så funkar det! 



Den demokratiska organisationen

… och det praktiska arbetet under verksamhetsåret

• Medlemmar – medlemsavgifter – ekonomiutbetalningar

• Praktisk info kring repskap och fullmäktige 

• Utdrag ur protokollet – varför?

• Nyhetsbrev och kommunikationsväger



Läkarförbundets organisation

SYLF



Läkarförbundets organisation

SYLF



SYLF:s representation i SLF 

Vakant

Kristin 
Arthur

Socialsstyrelsens
ST-råd



SYLF:s styrelse



SYLF:s organisation 

Medlemmar 

27 lokalavdelningar  Fullmäktige

Styrelsen

Repskap



Kansliet Ger stöd till styrelsen 

Hanterar medlemsregistret och därmed förtroendemannaregister

Tar fram underlag och pm till styrelsen, men också lokalavdelningar

AT-ranking, enkäter och andra rapporter 

Web, facebook och instagram, nyhetsbrev

Moderna läkare 

Remisser m.m. 

Samordning på kanslinivå med SLF

Introkurs, repskap och fullmäktige 

Dokumentation 

Stöd till lokalavdelningar



Medlemmar – vilka är de? 



Medlemmar – ålder 



Medlemmar – viktiga för vår organisation på flera sätt 

Medlemsavgifterna betalas ut 4 gånger per år 
och baserar sig på hur många som faktiskt 
betalat sin medlemsavgift. 

Viktigt!
Medlemsavgiftsenkäten kommer ut i oktober 
2020. Där fyller ni i er månadsavgift på alla tre 
kategorier, om ni inte tagit beslut att vissa 
medlemmar (studenter eller pensionärer) ska 
undantas medlemsavgift/ha särskild avgift. 

Medlemsavgiftsutbetalningar 
2020

Q1 2020: 2020-04-15
Q2 2020: 2020-07-15
Q3 2020: 2020-10-15
Q4 2020: 2021-01-15



Frågor? 



Årsmötesperiod 1 september – 15 februari

(1) paragraf 19

(2) Paragraf 13 

Enligt SYLF centralts stadga ska man ta beslut 
om årsavgift (1). 

Senast 10 februari (mars) ska protokoll och 
protokollsutdrag kommit till kansliet (1).

På årsmötet utser lokalavdelningen vilka som ska 
vara fullmäktige (2). 

Om inte protokoll eller protokollsutdrag kommit in i tid två 
år i rad, ska avdelningen betraktas som vilande.



Varför protokollsutdrag? 

Gärna så snart som möjligt efter årsmötet till 
kansli@sylf.se. 

Varför? 
För att rätt person ska få rätt info. 

Tips:
Ha ett kort konstituerande möte i samband med 
årsmötet. 



Konstituerande möte: • Vem som ska ta emot ekonomirapporterna

• Vem ska vara redaktör för hemsidan

• Vem som har rätt att teckna firman/attesträtt 
(två i förening)

• Bankbehörighet 

• Omedelbart justerat.

• Obs! Kolla vilka krav er bank har och er 
stadga.

• Fyll samtidigt i utdrag ur protokollet. Lämna 
hellre något vakant än vänta på allt. Varför?    



Fullmäktige SYLF: Tidsgränser 
Fredag 12 mars Sista dag att nominera till valberedningen

Sista dag att skicka underlag till revisorerna

Tisdag 24 mars Sista dag att skicka ut kallelse och 
föredragningslista till delegaterna 

Onsdag 9 april Faktiskt datum att få ut 
förvaltningsberättelse vb. M.m.

Fredag 10 april 
(långfredag)

Sista dag att förvaltningsberättelse skickas ut

Torsdag 23 april Styrelsemöte

Fredag-
lördag 24-
25 april

Fullmäktige Spårvagnshallarna

Torsdag 20 augusti får ni reda på 
hur många delegater ni får i 
lokalavdelningen till Fum 2021. 



SYLF Centralt – Intern kommunikation









Informationsmaterial

•Profilmaterial

•Foldrar

•Glöm inte Läkarförbundets material!

•Saknar ni något?



SYLF:s organisation
Ca 12 000 medlemmar

Moderna läkare

Kansli (1 utredare, 1 administratör/kommunikatör)

FullmäktigeRepresentantskap

Styrelse

27 Lokal-
avdelningar



Kansliet är öppet 
måndag till fredag 
9.00 – 16.00            

Maila med fördel 
till kansli@sylf.se

Kansliet har sommarstängt 7 juli – 3 
augusti och vinterstängt 22-31 
december. 

SYLF:s kansli


