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Hur går fullmäktigemötet till?
Är det första gången du deltar 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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PROGRAM

Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte 2020
Mötesplattform: VoteIT och Zoom 

FREDAGEN 24 APRIL

08.00-09.00  Onlineverktyget för mötet kommer vara öppet, med möjlighet att logga in.  

09.00–09.30  Öppningsanförande: Madeleine Liljegren ordförande, SYLF

09.30–10.00  Fullmäktigemötet öppnas. 

  - Inspirationsföreläsning: Ove Rang avdelningschef arbetsliv & juridik på Läkarförbundet

10.00–10.05  Val av mötesordförande & vice mötesordförande, samt sekreterare & VoteITsekreterare

10.05–10.15 Fastställande av röstlängd 

10.15–10.20 Genomgång av mötesformalia och praktikaliteter

10.20–10.25 Godkännande av kallelseförfarande

10.25–10.30 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

10.30–10.35 Fastställande av dagordning 

10.35–11.00  Verksamheten april 2019–ordinarie fullmäktigemöte 2020

1. Styrelsens verksamhetsberättels  

2. SYLF:s räkenskaper och förvaltning 2019 

3. Förvaltningsberättelse 

4. Revisionsberättelse 

5. Fastställande av resultat- och balansräkning 

6. Ansvarsfrihet 

7. SYLF:s pensionsstiftelses förvaltning 2019 – Förvaltningsberättelse Revisionsberät-

telse

12.00–13.30  Motioner och propositioner (inklusive paus för lunch)

• 10.1 Motion från SYLF Östergötland 

• 10.2 Motion från SYLF Kalmar: Drivs verkligen underläkarlöner som en 

prioriterad fråga? 

• 10.3 Motion från SYLF Malmö: Lika lön för lika arbete 

• 10.4 Motion från SYLF Stockholm: Om tillgängliggörande av Introkurs för lokalaktiva 

• 10.5 Motion från SYLF Stockholm: Om deadlines och bättre intern föreningsdemokrati 

• 10.6 Motion från SYLF Stockholm: Om off entliggörande av SYLF FUM-protokoll 

• 10.7 Motion från SYLF Stockholm: Om mer jämlik representation på SLF FUM 

• 10.8 Motion från SYLF Stockholm: Om underläkares löner 
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12.00–13.30  Motioner och propositioner forts. (inklusive paus för lunch)

• 10.9 Motion från SYLF Uppsala: Utökad kompetensutveckling för lokalaktiva 

• 10.10 Motion från SYLF Västerbotten: Kartläggning av ST och ST-rapport 

• 10.11 Motion från SYLF Västerbotten: Införande av åsiktsprogram för SYLF 

• 10.12 Motion från SYLF Västerbotten: Möjlighet för lokalföreningarna att få internutbild-

ning 

• 10.13 Motion från SYLF Västerbotten: Moderna läkare endast digitalt 

• 10.14 Motion från SYLF Västerbotten: Central facklig vidareutbildning 

• 10.15 Proposition: Stadgeändring 

• 10.16 Proposition: Arvodesreglementesändring 

• 10.17 Proposition: Förändringar i resereglementet 

13.30–13.45  Fastställande av budget 2020 och medlemsavgift för 2021

13.45–14:10  Val av styrelse

1. Val av vice ordförande  

2. Val av chefredaktör Moderna Läkare  

3. Val av ledamot  

14.10–14:25  Val av ordförande för representantskapet 

14.25–14:45  Val av delegater samt suppleanter till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020  

14.45–14:50  Val av en förtroendemannarevisor, suppleant samt auktoriserad räkenskapsrevisor

14.50–15:10  Val av valberedning   

15.10–15:15  FUM 2021 

15.15–15:20  Övriga frågor 

15.20–15:30  Fullmäktigemötet avslutas
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Arbetsordning fullmäktige 

Närvaro- och yttranderätt
Fullmäktigedelegaterna  

Styrelsen  

Valberedningen 

Revisorerna  

Observatörer 

Tjänstemän  

Funktionärer 

Talarordning 
Anmälan till talarlistan görs via digitalt system/presidiet.  

Talarlistan kvoteras så att person som gör sitt första inlägg i debatten får förtur framför den som redan 

yttrat sig i ärende.

Talartid
Föredragande för proposition eller motion har fyra minuter till godo

Första inlägg i debatt: två minuters talartid

Andra inlägg i debatt: en minuts talartid

Mötespresidiet signalerar när det är trettio och tio sekunder kvar. 

Sakupplysning
Sakupplysning: bakgrundsinformation som inte är argumenterade. Sakupplysning skrivs i chatten för 

mötet som avgör om det är en sakupplysning eller argumentation. Sakupplysning bryter talarlistan.

 

Ordningsfråga
Ordningsfråga används när man har en fråga om hur t.ex. tekniken fungerar, eller om man önskar streck 

i debatten. Om delegat önskar ordningsfråga ska mötet gå till beslut om de vill öppna ordningsfrågan, 

varpå delegaten kan förklara sin ståndpunkt. Ordningsfråga inkommer i chatten.

Streck i debatten 
Om en diskussion drar ut på tiden kan man önska streck i debatten. Streck i debatten lyfts för beslut. Om 

mötet beslutar att streck ska dras, ska alla som vill få möjlighet att ställa sig i talarlistan. Inga nya yr-

kanden får inkomma efter streck i debatten, och alla yrkanden i punkten skall redogöras för innan streck 

dras. Önskan om streck i debatten läggs i chatten.
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Arbetsordning fullmäktige 

Yrkanden
Fullmäktiges delegater har rätt att inkomma med yrkanden (förslag) i VotIT till och med 22/4, kl. 23.59.

  

Omröstning 
Mötespresidiet avgör vad som är huvudförslag inför omröstning. Omröstning sker via VoteIT.

Val
Valbar till styrelsen är endast den som föreslagits av valberedningen eller nominerats av fullmäktige in-

nan nomineringsstopp inträff at. Val sker per acklamation om inga motstående kandidater fi nns, eller om 

ingen begär att valet ska ske slutet. Val där det fi nns fl er kandidater än platser förrättas genom att dele-

gaten kryssar max så många som kan väljas totalt för posten. Vald är den som fått mest kryss. Vid lika 

röstetal gäller att lotten skiljer.

Rösträtt
Endast fullmäktiges delegater har rösträtt.
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Mötesordning och information om mötessystemet VoteIT  

Årets fullmäktige kommer bedrivas digitalt. I och med att vi inte sett det som möjligt att ha ett digitalt dis-

tansmöte som fungerar exakt som ett vanligt fullmäktige har vi valt att använda en digital plattform för att 

kunna möjliggöra diskussion och så hög grad av delaktighet som möjligt innan själva mötet börjar.  

Ett fullmäktige – två etapper
Årets fullmäktige kommer bedrivas digitalt. I och med att vi inte sett det som möjligt att ha ett digitalt dis-

tansmöte som fungerar exakt som ett vanligt fullmäktige har vi valt att använda en digital plattform för att 

kunna möjliggöra diskussion och så hög grad av delaktighet som möjligt innan själva mötet börjar

Etapp 1 - diskussion och möjlighet att yrka 9-22 april
Beroende på vilken roll man har under fullmäktige får man olika rättigheter.  

På ett vanligt fullmäktige är det ju bara styrelsen och de tjänstgörande delegaterna som har rätt att dis-

kutera och delta i mötet, och så kommer det också vara under den här etappen. 

Obs! Yrkandestopp!  

Senast klockan 23:59, torsdagen den 22/4 kommer vi stänga för yrkanden. Detta för att mötespresidiet 

ska kunna förbereda beslutsmötet i webbplattformen inför det digitala mötet den 24/4. Under tiden till 

dess ska ni ha haft möjlighet att få svar på alla frågor. 

Etapp 2: Beslutsmöte 24/4, 9.00-15.30
Fredagen den 24/4 träff as vi online via ett Zoom-möte. 

Fokus för mötet är att få ställa frågor till kandidater och genomföra omröstningen. Se i mötesordningen 

för mer information om hur mötet kommer genomföras. Vi kommer använda av oss VoteIT för att genom-

föra omröstningarna, inklusive valen.  



◊ SYLF FULLMÄKTIGEHANDLINGAR 2020 ◊
MÖTESPLATTFORM

Mötesordning och information om mötessystemet VoteIT  

Dagordning
Tidplan (se dagordningen för mer info och rikttider)  

08.00Länken är igång. Kom gärna med in i samtalet i god tid innan mötet.  

09.00 Öppnande av mötet och välkomstanförande: Madeleine Liljegren, ordf SYLF 

09.30 Inspirationsföreläsning: Ove Rang – chef Arbetsliv & juridik på Läkarförbundet 

10.00-12.15  Beslutspass  

12.15-13.00Lunch 

13.00-15.30 Beslutspass inklusive val.  

15.30 - Avslut 

Om en ordinarie delegat får förhinder att närvara och rösta på själva fullmäktigedagen behöver den infor-

mationen komma oss till del senast 23/4, så att en ersättare kan få rösträtt.  

Viktiga datum 

9-22 april, Etapp 1: diskussion och möjlighet att yrka/lägga förslag 

14 april: Teknikstrulworkshop: 

Kansliet sammanställer frågor som dykt upp om VoteIT. De som inte kan närvara kommer få mötet in-

spelat och delat med sig.  

16 april, kl. 19.30-20.30: Propositionsgenomgång  

Styrelsen presenterar svarar på frågor vid onlinemöte kring propositionerna. Mötet spelas in och kommer 

göras tillgängligt för alla kandidater.  

 

16 april, kl. 23.59: Kandidatstopp motkandidater styrelsen  

Enligt stadgan är det bara de som nominerats vid valberedningens kandidatstopp som kan motkandide-

ra. De har till den 16 april att avgöra om de vill göra det. Eventuella motkandidater läggs upp i VoteIT och 

i separat utskick 17 april.  

 

19 april, kl. 23:59: Kandidatstopp övriga poster 

Sista tillfälle att ställa upp som motkandidat till val av revisor, ordförande repskap, delegat/ersättare SLF 

Fullmäktige.  Också sista datum att nominera och kandidera till valberedning. Mer info i separat bilaga.  

 

22 april, kl. 23:59 Yrkandestopp: 

Alla förslag till beslut ska ha lagts innan dess. Detta för att presidiet ska kunna förbereda onlinemötet 

24/4. 
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Dagordning forts. 

Etapp 2: Beslutsmöte 24/4, kl. 9.00-15.30. 

Beslutsmötet hållas digitalt och länk till det kommer komma ut dagarna innan mötet. På mötet kommer ni 

begära ordet i VoteIT.  

 

Talartid och presentationstid: se arbetsordningen för mötet.  

Frågor:  

Måste man vara online hela tiden för att inte missa något?  

Nej, men det rekommenderas att man loggar in någon gång per dag för att följa diskussionen. Se till 

också att all diskussion som rör fullmäktiges förslag sker i VoteIT och inte på t.ex. facebook i lokalaktiva-

gruppen. Då är risken att delegater som inte har FB missar viktig information.  . 
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VoteIT

Observera att systemet inte fungerar i Internet Explorer, använd därför en annan webbläsare såsom 

Microsoft Edge eller Google Chrome.  

 

Du kommer få ett mejl till dig med en önskan om att registrera dig i SYLF:s VoetIT.  

Registrera ditt konto

Registrera ditt konto på VoteIT genom att klicka på “Registrera”. För att få rätt behörighet till det digitala 

årsmöte är det viktigt att du använder dig av den e-postadress som fi nns registrerad i vårt medlemsregis-

ter. Du hittar det och kan justera det när du loggar in på slf.se/min-sida. Du får ett bekräftelsemail skickat 

till din angivna e-postadress med en länk som aktiverar ditt konto.  

Behöver du hjälp vid registreringen: kontakta Livija Ginters på kansli@sylf.se.  

Inloggning 

Om du redan har ett konto på VoteIT loggar du in genom att klicka på “Logga in”. Du kan antingen logga 

in med ditt användarnamn eller med din e-postadress. Observera att du måste ha samma e-postadress 

som du angav när du anmälde dig till fullmäktige.  
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Användarnamn

För att skapa så mycket transparens och tydlighet som möjligt ska du använda förnamn-lokalavdelning 

som användarnamn. Använd inte en synonym eller smeknamn som användarnamn. Om fl era deltagare 

har samma förnamn och efternamn, går det bra att även lägga till mellannamn eller en siff ra efter efter-

namnet. 

Styrelsens ledamöter döper sig till: [Förnamn]-styrelsen

Revisorerna döper sig till: [Förnamn]-revisor 

Valberedningen döper sig till: [Förnamn]-valberedning. 

Närvaro 

Du kan logga in och ur årsmötet när du vill mellan den 9 april och 24 april. 

Omröstningarna kommer ske den 24/4, och vi kommer då också hålla ett videomöte via Zoom.

Dagordning 

Dagordningen beskriver vilka punkter som ska behandlas på årsmötet. Under Etapp 1 mellan 9/4 och 

22/4 ligger alla dagordningspunkter som Kommande. De med möjlighet att diskutera och yrka kommer 

då kunna göra det. 

Under etapp 2 kommer den dagordningspunkt som hanteras av presidiet vara pågående. Då kommer 

det gå att rösta. Hanterade dagordningspunkter där man redan fattat beslut är avslutade.
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Hur du deltar  

Du deltar i det digitala årsmötet genom att läsa handlingarna. Du kan lägga egna förslag fram till den 

22/4 23:59, och diskutera förslagen. Röstning sker vid beslutspunkterna i dagordningen den 24/4. 

Under beskrivningen av dagordningspunkten fi nns två rutor; en för förslag, en för diskussion. Diskussion-

er sker under rubriken “Diskussion”. Förslag läggs under rubriken “Förslag”. Var noga med att om du vill 

lägga ett nytt förslag ska det läggas i rutan för förslag, inte som diskussion

 

I diskussionen kan ni också ställa frågor som ni vill att styrelsen/kansliet ska svara på.

Diskutera

Det är öppet för alla ordinarie delegater på årsmötet att diskutera de dagordningspunkter som fi nns. 

Samma gäller styrelsen. Valberedning och revisorer kan diskutera ”sina” punkter. 

Lägga förslag/yrka

Ordinarie delegater har rätt att lägga förslag. Revisorer och valberedning har rätt att lägga förslag på 

sina punkter.  Nya förslag måste ha direkt anknytning till den aktuella dagordningspunkten. Du kan 

föreslå ändringar på lagda förslag genom att klicka på hashtaggen för förslaget. Tänk på att formulera 

tydliga att-satser. Om du vill ha med ett argument för ditt förslag så lägger du det som ett diskussionsin-

lägg. Klicka i bilden för att läsa mer om de olika funktionerna. Här kan ni också ställa frågor.

Notera att yrkandestoppet är satt till den 22/4. Alla yrkanden behöver ha lagts in till dess. 

Hashtaggar (#)

Alla förslag får en hashtag. Antingen en unik för dagordningspunkten eller kopplad till den an-vändare 

som lagt förslaget. Genom att klicka på hashtagen får du upp bara det som rör just det förslaget, både 

diskussionsinlägg och förslag. På samma sätt kan du klicka på dina egna inlägg och din egna hashtag 

för att se alla dina förslag och inlägg.

Kring beslutsmötet
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.

Kring beslutsmötet
Sätta upp sig på talarlistan: 

Detta kommer också gås igenom ordentligt i början av mötet den 24/4. 

1. Alla som vill sätta upp sig har klickat på sitt namn i övre högra hörnet av mötet och klickat på 

”Registrera deltagarnummer”. 

2. För att sätta upp sig på talarlistan går deltagarna till dagordningspunkten och klickar på den gröna 

knappen ”Sätt upp dig”. 

Omröstningar (kommer uppdateras 9/4). 

Omröstningar läggs upp av mötesordförande den 24/4, och kommer förklaras i detalj då. 

Obs! Får du förhinder att rösta på mötesdagen – anmäl att du lämnar över din post till en av era ersät-

tare, gärna så tidigt som möjligt. 

Reservationer

Du kan reservera dig mot ett beslut genom att lägga in #reservation i diskussionsinlägget på den punkt 

du vill reservera dig mot. Skriv gärna anledningen till varför du vill reservera dig. Reservat-ion läggs den 

24/4 och ska inkomma innan mötet avslutas. 

Registrera ditt konto på VoteIT genom att klicka på “Registrera”. För att få rätt behörighet till det digitala 

årsmöte är det viktigt att du använder dig av den e-postadress som fi nns registrerad i vårt medlemsregis-

ter. Du hittar det och kan justera det när du loggar in på slf.se/min-sida. Du får ett bekräftelsemail skickat 

till din angivna e-postadress med en länk som aktiverar ditt konto.  

Behöver du hjälp vid registreringen: kontakta Livija Ginters på kansli@sylf.se.  
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Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktigemöte 2020

EKONOMISKA VILLKOR

Ekonomiska villkor för lokalavdelningarnas fullmäktigedelegater vid SYLF:s ordinarie fullmäktige-
möte 2020.

Arvode och traktamente betalas inte centralt av SYLF. Den som inte har möjlighet att få ersättning för för-
lorad arbetsinkomst från arbetsgivare eller annan kan få ersättning från SYLF efter ansökan till kansliet.

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs på SYLF:s reseräkningsblankett. Reseräknings-
blanketten fi nns på www.sylf.se. För att ersättning ska kunna betalas ut måste kopia på lönespecifi kation
som styrker inkomstbortfallet bifogas reseräkningen. Syns inte inkomstbortfallet på lönespecifi kationen 
behöver den styrkas på annat sätt t.ex. genom intyg från chef. Reseräkningen ska skickas omgående 
dock senast sex månader efter förlorad arbetsinkoms. Senast den 3:e varje månad ska reseräkningen 
vara oss tillhanda för utbetalning samma månad. 
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Tack för i år önskar styrelsen


