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Program 

 

Sveriges Yngre Läkares Förening, lokalavdelning Östra Skånes årsmöte 2020 

TISDAGEN DEN 8 DECEMBER 2020 

18.30-19:15  Ordinarie Årsmöte 

19.30 –   Gästtalare Erik Hallengren ”Läkare och förälder” 
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Förslag till föredragningslista 

 

§1. Mötet öppnas 

§2. Val av Årsmötets mötesordförande 

§3. Val av mötessekreterare 

§4. Genomgång av mötesformalia 

§5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

§6. Godkännande av kallelseförfarande  

§7. Fastställande av dagordning  

§8. Verksamhetsberättelse februari 2020 – ordinarie årsmöte december 2020 

§9. Ekonomiska frågor 

a. Förvaltningsberättelse 

b. Revisionsberättelse 

c. Fastställande av resultat – och balansräkning 

d. Ansvarsfrihet  

§10.  Verksamhetsplan 2021 

§11.  Preliminär budget 2021 och medlemsavgift för 2021 

§12.  Val av styrelse SYLF Östra Skåne 2021 

§13.  Val av firmatecknare 

§14.  Val av fullmäktigerepresentanter  

§15.  Val av representantskapsledamöter 

§16.  Val av förtroendemannarevisor för verksamhetsåret 2021 

§17.  Val av valberedning  

§18.  Övriga frågor  

§19.  Årsmötets avslutande 
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Mötesregler  

Närvaro- och yttranderätt 

Följande personer har närvaro- och yttranderätt på mötet 

▪ Medlemmar SYLF Östra Skåne 

▪ Ledamot av styrelsen 

▪ Ledamot i valberedningen 

▪ Revisor 

Följande personer har närvarorätt på mötet 

▪ Inbjudna gäster 

Talarordning 

Anmälan till talarlistan sker genom handuppräckning. 

Replik och kontrareplik bryter talarlistan och beviljas av mötespresidiet. Dock endast till den som 

blivit personligen nämnd eller tilltalad. 

Ordningsfråga bryter debatten i sakfråga. 

Sakupplysning kan av mötespresidiet tillåtas bryta talarlistan. 

 

Anföranden bör vara korta, koncisa och tydliga, så att mötestiden räcker åt alla. Kärnfulla inlägg är ett 

sätt att visa respekt för alla andra mötesdeltagare. 

Omröstning 

Endast medlemmar i SYLF Östra Skåne har rösträtt. Rösträtt utövas personligen. 

Omröstning är öppen utom under vissa omständigheter i personval. 

Omröstning sker enligt mötespresidiets instruktioner, i normalfallet genom acklamation (”Ja”-rop 

under omröstning. Man säger aldrig ”nej”). Rösträkning (votering) begärs muntligen, genom att ropa 

”Votering!”. Öppen omröstning sker genom handuppräckning. Beslut fattas med enkel majoritet när 

stadgarna inte föreskriver annat. Beslut om ändring av förbundets stadgar ska biträdas av minst två 

tredjedelar av de vid uppropet närvarande årsmötet. 

Val 

Valbar är endast den som föreslagits av valberedningen eller av årsmötet innan nomineringen 

förklarats avslutad. 

Varje röstberättigad kan endast rösta på så många personer som valet avser. 

Val genomförs öppet genom acklamation såvida det inte finns kandidater som ställs emot 

valberedningens förslag, då genomförs det genom sluten omröstning.   
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Årsmötets kallelseförfarande 

 

SYLF Östra Skånes Årsmöte december 2020, för verksamhetsåret 2020, utlystes den 10 november 

2020 via mejlutskick via SYLFs kansli i Stockholm, till samtliga medlemmar i SYLF Östra Skåne. För att 

Årsmötet ska vara stadgeenligt utlyst skall kallelse skickas till medlemmarna via brev eller mejl senast 

fyra veckor innan mötet enligt § 5.  

Dagordningen med samtliga möteshandlingar för årsmötet inklusive den övergripande ekonomiska 

årsredovisningen, bortsett från revisionsberättelsen och valberedningens förslag på kommande 

styrelse, skickades ut via mejl senast två veckor innan mötet den 24 november 2020, i enlighet med 

stadgarna § 5.  
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Styrelse för SYLF Östra skåne verksamhetsår 2019 

Ordförande 

Magnus Alkestrand, ST-läkare Lungmedicin 

Vice Ordförande 

Axel Nivestam, ST-läkare Internmedicin 

Kassör 

Shadi Ghorbani, ST-läkare allmänmedicin 

Ledamöter 

Hanna Börjeson, leg läkare Klinisk Fysiologi 

Amer Haneef, ST-läkare Kardiologi 

Anton Engvie, ST-läkare Internmedicin 

Johanna Stark, ST-läkare Allmänmedicin och Akutsjukvård 

Kristoffer Gidlöf, leg läkare Anestesi och Intensivvård 

Emma Issal, ST-läkare Barn- och Ungdomsmedicin 
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Verksamhetsberättelse februari 2020 –  

ordinarie årsmöte December 2020 

 

Inledning 

Sveriges Yngre Läkares Förening är den näst största yrkesföreningen i Sveriges Läkarförbund och 

organiserar samtliga läkare efter läkarexamen fram till erhållande av specialistexamen. Vi är många 

och finns runtom i landet, organiserade i lokalavdelningar med en geografisk avgränsning som oftast 

följer landstingens gränser. Vår lokalavdelning representerar yngre läkare i Kristianstad, Ystad och 

Hässleholm, vilket är en spridning som utgör en viss utmaning i vårt fackliga arbete.  

Mitt andra år som ordförande för SYLF Östra Skåne har varit givande, men också frustrerande. Det 

har varit fint att få representera den yngre läkargruppen, som är en engagerad och driven grupp 

läkare som alltid vill patienternas bästa och har en stor vilja att förbättra hälso- och sjukvården. För 

många är intresset och viljan att förändra som störst i början av karriären, något som ofta minskar 

med åren vi arbetar inom sjukvården. Detta beror sannolikt på en känsla av att man enbart är en 

kugge i ett hjul för stort att påverka, man vet inte riktigt hur man ska kunna påverka och vi som 

yngre läkare glöms gärna bort i viktiga arbetsgrupper och forum. Samtidigt har vi under vår tid som 

utbildningsläkare många andra saker att hålla koll på, lära oss och anpassa oss till.  

Mitt fackliga engagemang utgår från en tro på att vi som yngre läkare har många goda idéer på 

förbättringar och kommer med nya fräscha perspektiv på utmaningar som våra verksamheter står 

inför. Under våra tidiga år i karriären får vi sällan vara del av arbetsgrupper som har utveckling av 

våra arbetsplatser som fokus. Därför erbjuder Läkarförbundet ett sammanhang där vi kan verka som 

fackliga representanter för vår grupp och arbeta för att vi som kollektiv får bra och rättvisa villkor 

genom karriären.  

Jag är särskilt stolt över styrelsens arbete under detta verksamhetsår, där vi trots att Covid-19-

pandemin har tagit det mesta av vårt fokus i anspråk, ändå har fortsatt att verka för de yngre läkarna i 

Östra Skånes rättigheter. Vi har även strukturerat upp arbetet inom styrelsen så att kommande 

styrelser får det lättare att arbeta vidare in i framtiden, inte minst genom att tidigarelägga årsmötet 

från januari till december, så att 2021 års styrelse kan komma igång tidigt under året. Vi har fortsatt 

på tidigare års goda relationer mellan SYLF och viktiga personer inom sjukvården i vårt 

upptagningsområde. 

Jag är alldeles säker på att kommande styrelse kommer fortsätta att på ett framgångsrikt sätt verka 

för att vi som yngre läkare kan få de bästa förutsättningar och villkor samt den bästa arbetsmiljön för 

att kunna genomföra vår utbildning fram till att vi är färdiga specialister!  

Vi är starkare tillsammans och vårt arbete är beroende av att Ni är våra ögon och öron på golvet! 

Kristianstad, november 2020 

Magnus Alkestrand, ordförande 
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Verksamhetsberättelse 2020 

Övergripande 

Utifrån fjolårets, av årsmötet antagna verksamhetsplan för 2020 (Bilaga 1), genomfördes styrelsens 

arbete. Styrelsen har arbetat utifrån de riktlinjer som antagits av SYLFs Fullmäktige och de nationella 

och lokala stadgarna (bilaga 4). Styrelsen har kontinuerligt arbetat för att stärka sammanhållningen 

inom lokalavdelningen och etablera mer naturliga kontaktytor mellan underläkarna i Kristianstad, 

Hässleholm och Ystad genom medlemsaktiviteter där samtliga medlemmar är inbjudna.  

Styrelsen har tagit medvetna beslut i användningen av lokalavdelningens ekonomiska resurser, där vi 

har försökt minska på utgifterna för våra styrelsesammanträden, som tidigare oftast skett på 

restauranger efter arbetet. Mer ekonomiska alternativ har valts och flertal styrelsesammanträden 

under året har genomförts på hemmaplan hos styrelseledamöter, vilket har hållit kostnaderna nere. 

På grund av Covid-19-pandemin har ett par av mötena skett helt digitalt. Styrelsens mål har varit att 

så stor del som möjligt av de ekonomiska utgifterna ska gå riktat till medlemsaktiviteter och komma 

medlemmarna till gagn, något som tyvärr varit svårt under året då de sociala sammankomster som är 

vårt bästa sätt att nå ut till medlemmarna inte kunnat genomföras. Under tiden som kommer, blir en 

viktig uppgift för styrelsen att finna andra sätt att nå ut till medlemmarna om pandemin fortsätter att 

hindra sociala sammankomster. 

Representation 

SYLF Östra Skåne representerades av vice ordförande och kassör på SYLFs fullmäktige digitalt den 

24-25 april. Styrelsen representerade med ordförande på SYLFs representantskap 20-21 oktober 

även detta digitalt.  Kassör och vice ordförande representerade SYLF östra Skåne på SYSKÅNs 

internat 20-21 september.   

Styrelsen har haft representation på samtliga introduktionsluncher med de nya AT-läkarna fyra gånger 

om året (mars, juni, september och december) i Kristianstad och Ystad, där vi informerat om SYLF, 

fackliga frågor och AT-tjänstgöringen. Under året har fackligt informationsmaterial vidareutvecklats 

för just detta ändamål.  

Styrelsen har representerats inom styrelsen för Östra Skånes läkarförening (ÖSLF) av kassör Shadi 

Ghorbani och ledamot Emma Issal. Genom denna starka representation har samarbetet våra 

styrelser emellan stärkts ytterligare. Samtliga styrelseledamöter i SYLF Östra Skåne har registrerats 

som fackligt förtroendevalda hos arbetsgivaren, vilket tyvärr inte har varit en självklarhet tidigare. 

Detta har möjliggjort att lokalfackligt arbete som utförs på arbetstid kan registreras och att styrelsen 

inte har haft något inkomstbortfall som följd av fackligt engagemang. Som led i den ökade 

representationen i ÖSLFs styrelse har underläkares villkor och situation kunnat belysas och fått 

större utrymme i det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren. Styrelsen kommer även att 

representeras på årets försenade lönerevision. 

Styrelseledamöter har även varit representerade och bevakat underläkares intressen på respektive 

orts AT-råd och aktivt deltagit i förbättringsarbetet kring AT. Därtill har styrelsen anordnat ett 

internat där planeringen för kommande år initierats. 
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Lokalfackligt arbete 

Styrelsen har sammanträtt vid sju (7) protokollförda styrelsemöten. Representanter från styrelsen 

har närvarat vid tre (3) SYLF i Skåne (SYSKÅN) möten under året varav ett internat. Utöver detta 

har delar av styrelsen närvarat på ÖSLFs internat under hösten. 

Facklig information och om styrelsens arbete har meddelats medlemmarna genom medlemsmejl 

genom året, där tyvärr endast ett utskick gjordes.  

Styrelsen har under året haft två (2) planerade medlemsevent som tyvärr fått ställas in på grund av 

rådande pandemiläge.  

Styrelsen har haft kontinuerlig dialog med AT-chef, övergripande AT/ST-studierektor, respektive AT-

studierektorer inom vårt upptagningsområde, kring aktuella frågor för underläkarnas utbildning, 

arbetsmiljö och arbetsvillkor. Vi har bland annat hanterat individuella medlemsärenden och arbetat 

för att randningar och kurser ska ställas in så lite som möjligt, både utifrån pandemiläget och inför 

införandet av SDV 2022. 

Medlemsantalet för SYLF Östra Skåne var i augusti månad på 271, vilket är en marginell ökning 

jämfört med samma period föregående år (Bilaga 3). SYLF som helhet har slagit nytt rekord i antal 

medlemmar med över 13 000 nu, vilket möjligen kan förklaras av osäkerheter kring både 

arbetsförhållanden under pandemin och utifrån varselvarningar i vissa regioner.  
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Ekonomiska frågor  

Budgetutfall 2019 

SYLF Östra Skåne Org. Nr 802456-4901 

 

Nordea Plusgiro 

  

BALANSRÄKNING 200101 - 201130 

Ingående balans      2020-01-01 141 016,84 kr 

Utgående balans      2020-11-30 160 633,34 kr 

Resultat 19 616,50 kr 

  

  

Resultaträkning 200101-201130 

  
Intäkter 

 
Centrala avgifter 78136,8 kr 

Summa intäkter 78136,8 kr 

  
Kostnader 

 
Bankavgifter 951,50 kr 

Syskånmöte/internat 7 067,25 kr 

Årsmötesutgifter 15 148,00 kr 

Medlemskväll/AW 929,20 kr 

Styrelsemöten SYLF Östra (inkl. resa, mat 

etc) 5 559,25 kr 

Ordförande mobiltelefonavgifter 0,00 kr 

AT introduktionsmöten 3 869,00 kr 

SYLF Internat 21 845,10 kr 

Fullmäktige 0,00 kr 
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Present 3 151,00 kr 

Kontorsartiklar, övrigt 0,00 kr 

  
Summa kostnader 58 520,30 kr 

  
RESULTAT 19616,5 kr 

 

Kommentarer till budgetutfall 

Det är en ekonomi i balans med positivt resultat för verksamhetsåret. Årsmöteskostnaderna var 

fortsatt högre än tidigare år, vilket var en medveten strategi för att få fler medlemmar till mötet och 

öka mandatet för den kommande styrelsen. Detta är en satsning som vi tänker fortsätta med 

framöver när det åter igen går att samla större grupper av människor. 

De andra kostnaderna har varit på samma nivå som det föregående året, där 

styrelsemöteskostnaderna hålls nere. Även detta har varit en medveten strategi för att låta 

organisationens medel komma medlemmarna till gagn i största möjliga mån.  

Kostnaderna för medlemskväll/AW är mycket lägre i år, då det inte gått att hålla något stort på grund 

av Covid-19 

Introduktionsmötenas kostnad ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.  

Fullmäktigekostnaden finansieras solidariskt av samtliga SYLF-avdelningar utifrån de antal mandat som 

varje avdelning har fått.  

Istället för avtackningsmiddag i samband med årsmötet 2020, köptes presenter in till avgående 

styrelsemedlemmar.  

Revisionsbrev  

Bäste revisor! 

I bifogad pärm finns bokslut och bokföring för året 20200101-20201130. Vi har fortsatt använda vårt 

organisationsnummer 802456-4901. I år har vi valt att byta datum för årsmöte varför bokslut inte 

inkluderar december månad som kommer bli del av bokslut 20201201-20211130. 

Årets resultat är 19 616,50 kr. Balansen är fortsatt positiv och medlemsavgiften hölls oförändrad på 

24 kr/medlem och månad under 2020. 

 

Detta år har minst sagt varit unikt. Under en corona-pandemi har vi fått ställa om en hel del inom 

styrelsen. Vi har varit nio styrelsemedlemmar vilket vi tycker är väldigt kul! Våra utgifter under året 

har knappt varit mer än 3% än föregående år, totalt 58 520,30 kr. Våra intäkter var 24% mer än 

föregående år, totalt 78 136,80 kr. Den nya inbetalningsmetoden central kommer numer i 4 delar/år 

varav den 4e inbetalningen hamnar i nästa års rapport och betalas ut i januari.  

Traditionen har fortsatt med vårt årliga regionala internat med SySkån och vi skulle i år också delvis 

finansierats centralt ifrån men vi har inte fått denna inbetalning vid skrivande stund. Denna inbetalning 
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hamnar i nästa årsredovisning. Två från vår lokalförening medverkade på internatet som i år hölls på 

Elisefarm 25-26/9.  

Som ny trevlig tradition hade SYLF Östra Skåne sitt eget första internat som också var vår största 

utgift i år på 21 845 kr. Det hölls på Elisefarm 9-10/10 där åtta styrelsemedlemmar medverkade. Det 

blev minst sagt ett mycket uppskattat och produktivt internat där vi gick igenom året som gått och 

planering inför nästa års styrelse. 

Vi har fortsatt kunna hålla utgifterna nere för styrelsemötena som i paritet med föregående år tack 

vare att vi haft en del möten hemma hos någon i styrelsen men även i digital form.   

I år hade vi dessvärre inga medlemskvällar till följt av pandemi-situation och begränsningar vid lite 

större sammankomster.  

Vid vårt årsmöte i januari gästades vi av Dr Morten Saksø, infektionsläkare på CSK, som berättade 

om sina erfarenheter av utbrändhet och livet som läkare. Väl mött av våra medlemmar. 

Ambitionen för 2021 är att vi skall fortsätta med styrelsemöten ungefär var 4-6e vecka samt försöka 

anordna minst en medlemskväll per år. Vi kommer också regelbundet träffas inom SySkån och 

upprätthålla traditionen med ett nytt internat under 2021. Då vi i år flyttat datum för årsmöte är 

ambitionen att i början av det nya året starta med ett eget internat inom vår lokalförening där vi kan 

introducera nya styrelsemedlemmar till sina uppdrag och bättre lära känna varandra. 

Medlemsavgiften föreslår vi vara oförändrad på 24 kr per medlem och månad. Antal medlemmar 

hösten 2020 var 276 st. 

Undertecknad omkandiderar inte till posten som kassör. Vid skrivande stund är det alltså oklart vem 

som kandiderar för posten som ordförande och kassör under 2021.  

 

Magnus Alkestrand 

Ordförande SYLF Östra Skåne 

 

 

Shadi Ghorbani 

Kassör SYLF Östra Skåne 

Revisionsberättelse 

 

Bifogas handlingarna vid senare tillfälle 

 

Preliminär budget och medlemsavgift 2021 

 

SYLF Östra Skåne  

  

BALANSRÄKNING 201201 - 211130 

Ingående balans       2020-12-01 160 633,34 kr 

Utgående balans      2021-11-30 141 016,84 kr 

Resultat +2 739,71 kr 
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 Förslag budget 2021 

Intäkter  

Centrala avgifter 80 000 kr 

Summa intäkter 80 000 kr 

  

Kostnader  
Bankavgifter 950,00 kr 

Syskånmöte 7 000,00 kr 

Årsmöte 2020 20 000,00 kr 

Medlemskväll/AW 8 000,00 kr 
Styrelsemöten SYLF Östra (inkl. resa, mat 

etc) 6 000,00 kr 

Ordförande mobiltelefonavgifter 0,00 kr 

AT introduktionsmöten 4 000,00 kr 

SYLF Internat 23 000,00 kr 

Fullmäktige 6 000,00 kr 

Gåvor 4 000,00 kr 

Kontorsartiklar, övrigt 350,00 kr 

  

Summa kostnader 79 300,00 kr 
 

Kommentarer till förslag budget 2021 

Styrelsen beräknar att antalet betalande medlemmar håller sig relativt stabilt under kommande 

verksamhetsår, vilket genererar intäkter enligt ovan. Jämfört med 2020 blir det lite missvisande i och 

med omläggningen av utbetalningarna. Bankavgifter och kontorsartiklar/övrigt förväntas ligga på 

liknande nivå som året innan.  

Årsmötet förväntas ligga på ett fortsatt relativt högt belopp om styrelsen väljer att anordna årsmötet 

på liknande sätt även framöver med ett större antal medlemmar närvarande, omkostnader till lokal, 

förtäring och externa föreläsare. 

Målet är att medlemsaktiviteter hålls med jämnt mellanrum, sociala tillfällen som samlar medlemmar, 

vilket också innebär ökade kostnader.  

Styrelsearbetet förväntas fortlöpa på samma sätt, med en lika stor styrelse som föregående år. 

Arbetssättet kan förändras med tanke på en förändrad omvärld, men den budgeterade summan bör 

kunna täcka kostnaderna som uppkommer.  

AT-introduktionsmöten och Fullmäktige tros ha samma kostnadsutfall eftersom inga ökade AT-kullar 

förväntas ske under året och heller ingen ökning av antalet mandat som SYLF Östra Skåne får tilldelat 

i samband med fullmäktige. 

Posten för gåvor tros ligga på den nivån ifall styrelsen får fler externa gäster som föreläser. Gåvor till 

avgående styrelseledamöter ingår i detta kostnadsställe. 
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Mot bakgrund av det bifogade budgetförslaget för 2020 föreslår styrelsen årsmötet 

besluta 

att fastställa budgeten för 2021 enligt förslag. 

Att fastställa medlemsavgiften för 2021: 

• till oförändrat 288 kronor per helår för medlemmar. 

• till oförändrat 0 kronor för pensionärsmedlemmar. 
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Verksamhetsplan 2021 

 

Verksamhetsplanen styr vilken verksamhet SYLF Östra Skåne ska ägna sig åt under det kommande 

verksamhetsåret och är på så vis ett utav de viktigaste dokumenten som antas av årsmötet. Inför 

verksamhetsåret 2021 har styrelsen valt en verksamhetsplan som består av följande fokusområden 

enligt nedan. 

Under kommande verksamhetsår har styrelsen som mål:  

Övergripande 

▪ Att följa de riktlinjer som Sveriges Yngre Läkares Förenings nationella fullmäktige beslutar om 

▪ Att följa lokala aktuella stadgar 

▪ Att upprätthålla en god och stabil ekonomi i lokalavdelningen och fatta medvetna och 

genomtänkta ekonomiska beslut 

▪ Att stärka sammanhållningen inom lokalavdelningen 

▪ Att arbeta för fortsatt samarbete och lokalfackligt arbete genom SYLF Skåne. 

▪ Att fortsatt utvärdera den nya förvaltningsorganisationen och konsekvenserna för SYLF 

Östra Skånes styrelses påverkansarbete gentemot både förvaltning Skånes sjukhus Nordost 

och Skånes Universitetssjukvård. 

Representation 

▪ Att representera på SYLF:s Fullmäktige 2021 

▪ Att representera på SYLF:s Representantskap 2021 

▪ Att arrangera och representera SYLF i samband med lunch på introduktionsdagarna för nya 

AT-läkare  

▪ Att representera SYLF Östra Skåne i Östra Skånes Läkarförening 

Lokalfackligt arbete 

▪ Att genomföra regelbundna styrelsemöten och ett styrelseinternat 

▪ Att arrangera minst en medlemskväll/medlemsträff  

▪ Att verka för fortsatt högt antal medlemmar och rekrytera engagerade i lokalavdelningen 

▪ Att fackliga förtroendevalda i SYLF Östra Skåne, i den mån det är möjligt, kontinuerligt 

genomgår styrelseutbildning och/eller övriga utbildningar centralt utgivna  

▪ Att verka för att öka yngre läkares inflytande i sjukvården  

▪ Att verka för en bra och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö för yngre läkare  

▪ Att verka för god handledning och utbildning av såväl AT- som ST-läkare 

▪ Att verka för god handledning och möjlighet till utbildning för underläkare innan AT 

▪ Att bevaka utvecklingen av BT inom Östra Skåne 

▪ Att årligen uppmärksamma en duktig kliniker med SYLF Östra Skånes Handledarpris, för sin 

betydande handledarinsats för underläkargruppen 

▪ Att utveckla informationen till medlemmarna under verksamhetsåret med hjälp av 

medlemsmejl, medlemsmöten, och/eller via sociala medier med aktuell och relevant 

information 

▪ Att årligen ta fram lokal lönestatistik för underläkare, AT- och ST-läkare inom Östra 

Skåne 

▪ Att kartlägga handledning och studietid för ST-läkare i Östra Skåne 
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Val 

Valberedningen har uppdraget att föreslå val till styrelsen, mötesfunktionärer och revisor.  

Val av valberedning bereds inte innan årsmötet. Det är upp till årsmötet att under mötet föreslå och 

välja valberedning för det kommande verksamhetsåret. 

Val till styrelsen regleras i SYLF Östra Skånes stadgar §9. 

SYLF Östra Skånes styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte 

ytterligare ledamöter till ett antal som bestäms av årsmötet. Styrelsen väljs för ett verksamhetsår. 

Valberedningen 

Valberedningen utsågs på SYLF Östra Skånes årsmöte januari 2020 och har bestått av Sofia Rydgren 

Stale, Sahar J Baloo och Steve Lu.  

Valberedningens förslag 

Styrelsen:  

 

Val av firmatecknare:  

Ordförande jämte kassören. 

Val av fullmäktigerepresentanter: 

Val av representantskapsledamöter: 

Val av förtroendemannarevisor för verksamhetsåret 2020: 

Val av valberedning: 

I enlighet med stadgarna förbereder inte valberedningen detta val. Det är upp till årsmötet att föreslå 

och välja valberedning för det kommande verksamhetsåret. 
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Bilaga 1: verksamhetsplan 2019 

 

Verksamhetsplanen styr vilken verksamhet SYLF Östra Skåne ska ägna sig åt under det kommande 

verksamhetsåret och är på så vis ett utav de viktigaste dokumenten som antas av årsmötet. Inför 

verksamhetsåret 2020-2021 har styrelsen valt en verksamhetsplan som består av följande 

fokusområden enligt nedan. 

Under kommande verksamhetsår har styrelsen som mål:  

Övergripande 

▪ Att följa de riktlinjer som Sveriges Yngre Läkares Förenings nationella fullmäktige beslutar om 

▪ Att följa lokala aktuella stadgar 

▪ Att upprätthålla en god och stabil ekonomi i lokalavdelningen och fatta medvetna och 

genomtänkta ekonomiska beslut 

▪ Att stärka sammanhållningen inom lokalavdelningen 

▪ Att fortsatt utvärdera den nya förvaltningsorganisationen och konsekvenserna för 

SYLF Östra Skånes styrelses påverkansarbete gentemot både förvaltning Skånes 

sjukhus Nordost och Skånes Universitetssjukvård. 

▪ Att arbeta för ökat samarbete och lokalfackligt arbete genom SYLF Skåne. 

Representation 

▪ Att representera på SYLF:s Fullmäktige 2020 

▪ Att representera på SYLF:s Representantskap 2020 

▪ Att arrangera och representera SYLF i samband med lunch på introduktionsdagarna för nya 

AT-läkare  

▪ Att representera SYLF Östra Skåne i Östra Skånes Läkarförening 

Lokalfackligt arbete 

▪ Att genomföra regelbundna styrelsemöten 

▪ Att genomföra ett styrelseinternat om möjligt 

▪ Att arrangera minst en medlemskväll/medlemsträff  

▪ Att verka för fortsatt högt antal medlemmar och rekrytera engagerade i lokalavdelningen 

▪ Att informera medlemmarna regelbundet under verksamhetsåret i form av medlemsmejl, 

medlemsmöten, och/eller via sociala medier med aktuell och relevant information 

▪ Att fackliga förtroendevalda i SYLF Östra Skåne, i den mån det är möjligt, kontinuerligt 

genomgår styrelseutbildning och/eller övriga utbildningar centralt utgivna  

▪ Att verka för att öka yngre läkares inflytande i sjukvården  

▪ Att verka för en bra och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö för yngre läkare  

▪ Att verka för god handledning och utbildning av såväl AT- som ST-läkare 

▪ Att verka för god handledning och möjlighet till utbildning för underläkare innan AT 

▪ Att årligen uppmärksamma en duktig kliniker med SYLF Östra Skånes Handledarpris, 

för sin betydande handledarinsats för underläkargruppen 
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Bilaga 2: Närvarorapport styrelsemöten 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
 

10/2 9/3 16/4 13/5 7/9 9-10/10 17/11 
1. Magnus Alkestrand 

Ordförande 

x x x x x x x 

2. Axel Nivestam 

Vice ordförande 

x x x x x x x 

3. Shadi Ghorbani 

Kassör 

x x x x x x x 

4. Amer Haneef 

Ledamot 

x x x 
 

 
  

5. Emma Issal 

Ledamot 

x x x x  x x 

6. Kristoffer Gidlöf 

Ledamot 

x x x x x x x 

   7. Hanna Börjeson 

Ledamot 

x x x x x x x 

8. Johanna Stark 

Ledamot 

x x x x x x x 

9. Anton Engvie 

Ledamot 

x x x 
  

x 
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Bilaga 3: mandatfördelning FULLMÄKTIGE 

 

ÅR  2013 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

ANTAL MEDLEMMAR 

 

224 

 

 

234 

 

244 

 

261 

 

284 

 

306 

 

267 

 

271 

 

MANDATFÖRDELNING 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

* Antalet medlemmar per augusti årligen inför mandatfördelning till SYLFs Fullmäktige. 
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Bilaga 4: Stadgar SYLF Östra Skåne 

 

 

Stadgar för SYLF Östra Skåne, erkänd såsom lokalavdelning av 

Sveriges Yngre Läkares Förening.  

Antagna vid SYLF Östra Skånes årsmöte 2014-01-22 och erhållit 

bindande kraft efter godkännande av SYLF:s styrelse 2014-03-20. 

Ändrade vid SYLF Östra Skånes årsmöte 2017-01-12.  

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

§ 1. SYLF Östra Skåne är en lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och utgör en 

sammanslutning av medlemmar i SYLF verksamma inom upptagningsområdet för Östra Skånes 

läkarförening (hädanefter refererat till som ”upptagningsområdet”).  

Lokalavdelningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde i enlighet med SYLF:s stadgar 

upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, 

sociala och ekonomiska intressen, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga 

intressen samt befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.  

§ 2. Lokalavdelningen åligger  

- att för godkännande delge SYLF:s styrelse beslut och ändring eller tillägg till lokalavdelningens 

stadgar,  

- att ställa sig till efterrättelse SYLF:s fullmäktiges och styrelsens beslut,  

- att utse fullmäktige i SYLF och personliga ersättare för dem, i enlighet med SYLF:s stadgar,  

- att utse ledamot och eventuell observatör till SYLF:s representantskap i enlighet med SYLF:s 

stadgar.  

SYLF Östra Skåne och dess styrelse skall inte utan godkännande av SYLF:s styrelse inleda 

förhandlingar eller överläggningar med utomstående i frågor av facklig eller principiellt viktig natur. 

SYLF Östra Skåne skall även i övrigt hålla SYLF:s styrelse underrättad om uppkommande frågor av 

intresse för SYLF.  
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MEDLEMS SKYLDIGHET  

§ 3. Medlem är skyldig att följa dessa, SYLF:s och Sveriges läkarförbunds stadgar. Medlem skall 

erlägga årsavgift till lokalavdelningen med det belopp som fastställs vid årsmötet. Medlem, som utan 

godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot lokalavdelningen eller som 

åsidosätter vad som enligt SYLF:s stagar åligger föreningens medlemmar, skall av lokalavdelningens 

styrelse anmälas till SYLF:s styrelse för åtgärd.  

 

ORGANISATION  

§ 4. SYLF Östra Skånes angelägenheter handhas av årsmöte, allmänt medlemsmöte, lokalavdelningens 

styrelse, valberedning samt revisor.  

SYLF Östra Skånes räkenskapsår sammanfaller med dess verksamhetsår, vilket motsvarar ett 

kalenderår och omfattar perioden mellan två på varandra följande årsmöten.  

 

ÅRSMÖTE  

§ 5. Årsmöte i lokalavdelningen skall avhållas vid tidpunkt som anges i SYLF:s stadgar. 

Lokalavdelningens styrelse svarar för att samtliga medlemmar i SYLF Östra Skåne tillställs skriftlig 

kallelse senast fyra veckor före mötet. Med skriftlig kallelse jämställs elektroniskt distribuerad sådan. 

Dagordning för årsmötet med samtliga möteshandlingar, förutom årsredovisning, skall tillställas 

medlemmarna senast två veckor före mötet. Samtliga medlemmar i SYLF Östra Skåne äga närvaro-, 

yttrande-, yrkande- samt rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de frågor som 

berörs i § 13. Vid lika röstetal gäller som årsmötets beslut den mening som biträdes av ordförande.  

För extra årsmöte gäller samma ordning som för ordinarie årsmöte, dock behöver endast det eller 

de ärenden som påkallat det extra årsmötet tas upp.  

§ 6. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:  

1. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning.  

2. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

3. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet.  

4. Av enskilda medlemmar väckta frågor, vilka senast tre veckor före årsmötet skriftligen anmälts hos 

styrelsen.  

5. Val av styrelse inför nästa verksamhetsår.  

6. Val av firmatecknare.  

7. Val av representanter till fullmäktige i SYLF och ersättare för dessa.  

8. Val av ledamot i SYLF:s representantskap och ersättare för denne.  
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9. Eventuella nomineringar avseende uppdrag i läkarförbundets lokalförenings styrelse och andra 

lokala eller regionala råd eller organ.  

10. Val av revisor och suppleant.  

11. Val av valberedning.  

12. Fastställande av årsavgift.  

§ 7. Senast den 10 februari skall verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll tillställas SYLF:s 

styrelse, i enlighet med SYLF:s stadgar.  

 

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE  

§ 8. Allmänt medlemsmöte i lokalavdelningen utlyses av dess styrelse, SYLF:s styrelse eller efter 

skriftlig begäran av minst 10 % av SYLF Östra Skånes medlemmar. Mötet skall äga rum senast fyra 

veckor efter att en sådan begäran inkommit. Kallelse till allmänt medlemsmöte skall ske skriftligen 

med minst en veckas varsel, om icke synnerliga skäl föranleder annat. Med skriftlig kallelse jämställs 

elektroniskt distribuerad sådan.  

 

STYRELSE  

§ 9. SYLF Östra Skånes styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör jämte 

ytterligare ledamöter till ett antal som bestäms av årsmötet. Hinder föreligger ej att två funktioner 

inom styrelsen kombineras på samma individ, dock ej ordförande- och vice ordförandeposten. 

Styrelsen bör om det är möjligt vara representativ för olika geografiska och organisatoriska delar av 

sjukvården inom upptagningsområdet.  

Styrelsen väljs för ett verksamhetsår, till styrelsen kan under verksamhetsåret adjungeras ytterligare 

personer om detta främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om adjungeringar och den adjungerade 

äger närvaro-, yttrande-, och yrkanderätt vid styrelsens möten.  

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande, vice ordförande eller SYLF:s styrelse. Styrelsen 

är beslutsför om 50 % av antalet ledamöter är närvarande, inkluderat antingen ordförande eller vice 

ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut den 

mening som biträdes av ordförande.  

Medlem som väckt fråga hos styrelsen har rätt att företräda sitt ärende på styrelsemöte.  

§ 10. Styrelsen beslutar i lokala angelägenheter som icke genom dessa stadgar förbehåller årsmötet 

eller annan instans.  

Det åligger styrelsen särskilt:  

- att ägna sin uppmärksamhet åt det som är SYLF Östra Skånes uppgift enligt § 1,  

- att verka för SYLF Östra Skånes sammanhållning och utveckling,  
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- att verka för en ändamålsenlig organisation av verksamheten och struktur för 

informationsspridningen till SYLF Östra Skånes medlemmar,  

- att ansvara för SYLF Östra Skånes ekonomiska förvaltning,  

- att i god tid före årsmöte överlämna föregående års räkenskaper till revisor,  

- att kalla till årsmöte och vid behov extra årsmöte eller allmänt medlemsmöte,  

- att till årsmöte framlägga verksamhetsberättelse, inkluderade en redogörelse för det gångna årets 

aktiviteter, representation i den lokala läkarföreningen och eventuella andra fackliga organ samt 

uppgifter om antalet avhållna styrelsemöten och eventuella allmänna medlemsmöten,  

- att avge eventuella nomineringsförslag avseende uppdrag i den lokala läkarföreningen eller andra 

lokala eller regionala organ, i den mån dessa nomineringsfrågor inte kan underställas allmänt 

medlemsmöte eller årsmöte,  

- att verka för att samtliga lokala förtroendemän i SYLF via den lokala läkarföreningen registreras som 

fackliga förtroendemän i läkarförbundet,  

- att i frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt inhämta medlemmarnas uppfattning.  

 

VALBEREDNING  

§ 11. För beredande av de val som skall förekomma vid årsmöte, skall finnas en valberedning, som 

utses av årsmötet. Årsmötet beslutar också om antalet ledamöter i valberedningen. Det är önskvärt 

att ledamöterna representerar olika geografiska och organisatoriska delar av sjukvården inom 

upptagningsområdet.  

 

REVISOR  

§ 12. SYLF Östra Skånes förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor. Revisorn skall i god tid 

före årsmötet avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper under 

föregående räkenskapsår.  

 

STADGEÄNDRING  

§ 13. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte i vars föredragningslista ärendet varit 

uppfört. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande röstberättigade 

medlemmar.  

Beslut om ändring av dessa stadgar skall, för att erhålla bindande kraft, godkännas av SYLF:s styrelse.  

 


