
Protokoll för fullmäktige 2021 

1. Mötets öppnande
Fullmäktige öppnades av Ada Kapetanovic, vice ordförande SYLF, klockan 10.00.

2. Val av mötesordförande och vice mötesordförande
Fullmäktige beslutade
Att välja Mikaela Wikström till ordförande och Erika Darljung till vice ordförande.

3. Val av sekreterare
Fullmäktige beslutade
att välja Livija Ginters till sekreterare.

4. Val av justerare tillika rösträknare
Fullmäktige beslutade
att välja Julius Breimer och Cechael Sparrfelt till justerare tillika rösträknare.

5. Beslut om mötets behöriga kallande
Enligt stadgan: "Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kallelse och föredrag-
ningslista senast en månad före ordinarie fullmäktigemöte. På föredragningslista ska upp-
tas de ärenden som ska behandlas vid mötet."

Kallelse skickades med preliminär föredragningslista första gången den 19/3 till SYLF:s lo-
kalavdelningar. Påminnelse skickades ut 14/4.
Första gången fullmäktige annonserades var den 23/4 2020 på SYLF:s fullmäktige 2020.

Fullmäktige beslutade
att anse fullmäktige behörigt kallat.

6. Antagande av arbetsordning
Fullmäktige beslutade
att anta mötesordningen
att fastställa röstlängden till samtliga med rösträtt i VoteIT (68 personer).

7. Antagande av dagordningen
Fullmäktige beslutade att godkänna dagordningen.

8. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen. Kanslichef föredrog årsredovisning för före-
ningen.

Fullmäktige beslutade:
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
att lägga årsredovisningen för förening och stiftelse till handlingarna.

8.b. Revisorernas berättelse:
Förtroendemannarevisorerna Harald Söderbäck och Hanna Liljebäck föredrog revisorsbe-
rättelsen.
Fullmäktige beslutade
att lägga revisorsberättelserna för såväl SYLF som SYLF:s pensionsstiftelse till handling-
arna.

Ansvarsfrihet för styrelsen: 



Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och stiftelsens styrelse.  
Fullmäktige beslutade  
att bevilja styrelsen för SYLF och styrelsen för SYLF:s pensionsstiftelse ansvarsfrihet. 

9.a Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår samt budget för inneva-
rande kalenderår.
Kansliet och styrelsen föredrog punkten med förslag att höja medlemsavgiften till 48 kr/må-
nad.

Ordningsfråga:  
Streck i debatten. Fullmäktige beslutade: 
att dra streck i debatten.  

Fullmäktige beslutade  
att fastställa medlemsavgiften till 48 kronor/månad.  
Votering begärdes: Bifall: 36 röster, avslag: 30 röster. 

att styrelsen till nästa år skulle återkomma med en modell för långsiktig beräkning av med-
lemsavgiften.  

9b. Budget 
Kanslichefen föredrog punkten.  
Fullmäktige beslutade  
att anta föreslagen budget för 2021. 

Fullmäktige ajournerades 12.04 för lunch och en föreläsning av Anna-Karin Glanberg om 
ledarskap i vården. Presidiet återupptog förhandlingarna 13.30.  

10a. Proposition stadga för SYLF 
Maria Valeur föredrog stadgepropositionen.  
Fullmäktige beslutade  
att stryka det utskickade förslagets paragraf 19.  
att ersätta den strukna paragraf 19 med ” Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie full-
mäktigemöte, består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör 
för föreningens medlemstidning samt fem övriga ledamöter. Ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande utgör styrelsens presidium. Samtliga styrelseledamöter utses för en 
period av två år. Ordförande, andre vice ordförande och tre ledamöter väljs varje udda år. 
Förste vice ordförande, chefredaktör och ytterligare två ledamöter väljs varje jämnt år.” 
att anta framvaskat förslag för stadga. 

Diskussion uppstod kring om det var avsiktligt att man då också utvidgade styrelsen med 
två personer.  

Ajournering: mötet ajournerade sig i fem minuter.  
Fullmäktige beslutade  
att riva upp tidigare beslut.  
att paragraf 19 lyder: ”Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäktigemöte, består 
av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för föreningens med-
lemstidning samt tre övriga ledamöter. Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordfö-
rande utgör styrelsens presidium. Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ord-
förande, andre vice ordförande och två ledamöter väljs varje udda år. Förste vice ordförande, 
chefredaktör och ytterligare en ledamot väljs varje jämnt år.” 
Att anta framvaskat förslag till stadga. (Bifall 66 personer av 66 möjliga). 

Röstlängden justerades till 66 personer.  



Valpresentationer.  
Anna Karlsson från valberedningen beskrevs valberedningens arbete, och beskrev sitt ar-
bete. Presidiet öppnar för frågor till kandidater och valberedningen, därefter för plädering 
kandidater i val med fler kandidater. Efter pläderingen fick också kandidaterna möjlighet att 
presentera sig.  
Linus Perlerot, Robert Holmqvist och Camilla Ringström Lindh presenterar sig.  

Fullmäktige ajournerade sig till kommande dag klockan 9.00. 

09.00 lördag upprop  
Presidiet återupptog förhandlingarna, presenterade dagen och lämnade över till Sofia Ryd-
gren Stahle för tal.  

Presentationer av kandidater till valberedningen 
Gabriella Schanning, Tarek Youssri, Maria Belikova, Ana Sarmiento Sanchez, Daniel Holm, 
Albin Thorén, Tora Borén, Erik Engel Vågsholm, samt Anders Lundberg hade nominerats 
till valberedningen. Anders Lundberg tackade men avböjde nomineringen.   

Presidiet öppnade för pläderingar. 
Presidiet gick till beslut och föreslog en omröstning i enlighet med STV, där de som fått flest 
röster 1-5 skulle anses vara ordinarie ledamöter, 6-7 skulle vara ersättare och övriga ej väl-
jas.  

10.b Strategi 2026:
Anders Lundberg föredrog punkten.
Fullmäktige beslutade:
att lägga till under mål Fler läkare som chefer: " Ledarskaps-ST eller motsvarande utökad
ledarskapsutbildning ska finnas i alla regioner och erbjudas minst 10% av alla ST-läkare".
att lägga till under målet ”Att utbilda och utveckla ska löna sig” – SYLF ska verka för att ut-
bildningsintresserade läkare skall ersättas med mer schemalagd tid för kollegors och pro-
fessionellas utveckling.
att anta strategi 2026 med redaktionella ändringar.

11 Motioner: 
11.a Krav på formell handledare för underläkare innan AT.
SYLF Skaraborg, Malin Pasanen, föredrog motionen.
Fullmäktige beslutade

Att SYLF skall jobba aktivt för att alla underläkare före AT/BT skall ha en utsedd handle-
dare under sina vikariat. 
Avslå SYLF Göteborg föreslår en ny att-sats -att alla underläkare före AT/BT skall få till-
gång till den internutbildning som ST-läkarna på kliniken erbjuds. 

11.b. Motion: Schysst rekrytering också för BT
Elin Ekdahl från SYLF Göteborg föredrog motionären.
Eva Amtkil föredrog styrelsens svar kring motionerna.

Fullmäktige beslutade 
avslå att SYLF omgående inkluderar BT i schysst rekrytering och överlåter till respektive 
lokalsektion att avgöra när tid finns för granskning, precis som för nuvarande process med 
AT. 



11c. Ett nationellt dokumentationssystem för specialistutbildningar i Sverige 
Patrik Kjärrsgård Pettersson, SYLF Malmö, föredrog motionen. 
Tora Borén föredrog styrelsens svar. 

Fullmäktige beslutade 

Att SYLF verkar för att Socialstyrelsen utvecklar ett heltäckande digitalt system för doku-
mentation av måluppfyllelse och avklarade utbildningsmoment inom samtliga utbildnings-
tjänster för läkare i Sverige. 

Öppnande av val 
Öppnande av val: 11.50 öppnade presidiet valen. 11.55 ajournerades fullmäktige för lunch 
och asynkron omröstning. 13.01 upptogs förhandlingarna igen av presidiet.  

12. A. Val till ordförande (2 år) :
Fullmäktige beslutade:
Att välja Madeleine Liljegren till ordförande Bifall: 65  Avslag: 0 Avstå: 1

12b. Val av styrelse: Andre vice ordförande för SYLF (2 år) 
Fullmäktige beslutade:  
att  Eva Amtkil väljs till andre vice ordförande. Bifall: 64  Avslag: 0 Avstå: 1 

12. c. Val av styrelse: Två ledamöter i styrelsen för SYLF (2 år)
Fullmäktige beslutade:
Att välja Robert Holmqvist till ledamot av styrelsen (93,8% av rösterna) och Camilla Ring-
ström Lindh (69,2 % av rösterna) till ledamot av styrelsen.

13.a. Val av revisorer: Auktoriserad revisor och revisor (1 år)
Fullmäktige beslutade:
Att välja Mikaela Karlström och Lars-Erik Engberg till auktoriserade revisorer för 2021-
2022. 

13.b. Förtroendemannarevisor. (2 år, ersättare 1 år)
Fullmäktige beslutade:
att Sara Lei väljs till ordinarie förtroendemannarevisor för perioden 2021-2023.
att Julius Breimer väljs till ersättare för perioden 2021-2023.

14. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa.
föreslår att välja valberedningens förslag till delegater på SLF Fullmäktige. Då platserna 1-6 är
vikt för styrelsen, men där man namngett delegater efter vilka som föreslagits till styrelsen upp-
står en diskussion om hur det ska tolkas. Fullmäktige anser att platserna är vikta för styrelsen
och skall justeras efter valet av styrelse. Det definitiva antalet fullmäktige fastställs av Läkarför-
bundet i juli.



Fullmäktige beslutade att välja: 
1 Ada Kapetanovic, Styrelsen 
2 Eva Amtkil, Styrelsen 
3 Rofida Ghazvinian, Styrelsen 
4 Maria Valeur, Styrelsen 
5 Robert Holmqvist, Styrelsen 
6 Camilla Ringström Lindh, Styrelsen 
7 Louise Madsen, SYLF Stockholm 
8 Elin Ekdal SYLF Göteborg 
9 Mattis Gärtner Nilsson SYLF Mellersta Skåne 
10Rebecka Ramnemark SYLF Halland 
11 Simon Mellerstedt SYLF Dalarna 
12 John Olofsson SYLF Norrbotten 
13 Cechael Sparrfelt 
14 Björn Gunnarsson SYLF Nordvästra Skåne 
15 Emma Furberg, SYLF Västernorrland 
16 Sampa Rahman, SYLF Sörmland 
17 Lovisa Backemar SYLF Stockholm 
18 Fanny Zetterlund SYLF Göteborg 
19 Desirée Ernestad SYLF Östergötland 
20 Jacob Ahlin, SYLF Halland 
21 Julius Breimer, SYLF Norrbotten 
22 Elin Hoff, SYLF Nordvästra Skåne 
23 André Hermansson, SYLF Stockholm 
24 Anna Hellström SYLF Stockholm 
25 Fredrik Swartz SYLF Östergötland 
26 Caroline Schagerholm SYLF Stockholm 
27 Erica Lorentzon SYLF Östergötland 
28 Emilie Laurell SYLF Halland 
29 David Gotthold SYLF Norrbotten 
30 Ritika MalhotraSYLF Sörmland 
31 Ronnie Othman SYLF Nordvästra Skåne 
32 Christoffer Lundén Blom SYLF Halland  
33 Sophia Mårtensson SYLF Norrbotten 
34 Maria Moberg SYLF Nordvästra Skåne 
35 Emelie Havasi SYLF Halland 
36 Ana Sarmiento Sanchez SYLF Nordvästra Skåne 

15. Val av valberedning
Fullmäktige beslutade:
att ordinarie valberedning består av: Tora Boren, Gabriella Schanning, Tarek Youssri, Ma-
ria Belikova, Daniel Holm.
att ersättare för valberedningen är Eirik Engel Vågsholm och Albin Thorén.

16. Val enligt § 24 av ordförande för representantskapet (1 år)
Fullmäktige beslutade:
att välja Agnes Holmgren till ordförande för representantskapet.

11i. Motion: Climate and Health och Moderna Läkare  
Ramona Forsman föredrog motionen.  
Maria Valeur föredrog styrelsens motionssvar.  
Motionären jämkade sig med Maria Belikovas yrkande att ersätta att-sats-nr-2: att SYLF har 
som ambition att Moderna Läkare på sikt ska ges ut endast digitalt. Under tiden ska Mo-



derna Läkare spridas aktivare digitalt genom att artiklar skickas till medlemmar med lämp-
liga intervall (ex vis i nyhetsbrev) och delas på sociala media.  

Fullmäktige beslutade: 
Avslå  att SYLF har som ambition att Moderna Läkare på sikt ska ges ut endast digitalt. 
Under tiden ska Moderna Läkare spridas aktivare digitalt genom att artiklar skickas till med-
lemmar med lämpliga intervall (ex vis i nyhetsbrev) och delas på sociala media 

Avslå  att Moderna Läkare inrättar en särskild Climate and Health-del i syfte att utbilda och 
uppdatera läsare om klimatkrisens konsekvenser och dess drivande faktorer, samt upp-
märksamma dess allvar och brådskande natur ur ett brett perspektiv. 
Avslå att Moderna Läkare verkar för att helt undvika annonserna från företag /verksam-
heter med huvudsaklig fossil utvinning/förbränning med målet att vara helt fossilfria senast 
2022. 

11d. Om pandemins konsekvenser för läkare med utbildningstjänst 
Emma Furberg, SYLF Västernorrland, föredrog motionen.  
Rofida Ghazvinian föredrog styrelsens svar.  

Fullmäktige beslutade:   
Att ändra att-sats till: Att SYLF verkar för att berörda aktörer ska erbjuda tillräckligt med 
platser till obligatoriska kurser inom utbildningstjänster för att förhindra köbildning inom des-
amma. 

11e. Climate and health i det fackliga arbetet 
Ramona Forsman föredrog motionen.  

Eva Amtkil föredrog styrelsens svar. 

Fullmäktige beslutade : 
Avslå att att SYLF verkar för ett återupprättande av en central klimatdelegation/klimatråd inom 
SLF i syfte att omsätta dessa ambitioner och rekommendationer samt att implementera redan 
befintlig Climate and Health policy 2015  i det fackliga arbetet 
Avslå att SYLF verkar för att ha en stående representation i SLF:s klimatdelegation/klimatråd. 

11. f. Motion: Placeringar av medel
Ramona Forsman föredrog motionen.
Madeleine Liljegren föredrog styrelsens svar.

Fullmäktige beslutade:  
att SYLF ökar transparensen genom en detaljerad redovisning av samtliga placeringar av 
medel, i en årlig rapport som är lättillgänglig för alla medlemmar. 
Avslå att SYLF verkar för en skyndsam avveckling av placeringar i fossila bolag och inve-
steringar, med målet att vara helt fossilfria senast 2023. 

11. g. Motion: Policy för livsmedel inom SYLF och SLF
Ramona Forsman föredrog motionen.
Ada Kapetanovic föredrog styrelsens svar på motionen.
Fullmäktige beslutade:
att SYLF centralt ska ha policy där vegetarisk mat anses "normal-alternativ" och köttätare
anses specialkost
avslå  "att SYLF upprättar ett policydokument som ska verka för att helt reducera anima-
liska livsmedel till fördel för växtbaserade livsmedel inom SYLF’s samtliga aktiviteter."
avslå att SYLF aktivt framhåller vikten av menyer som främjar mänsklig och planetär hälsa 
på sjukhusen (patientmat och sjukhusrestaurang) samt vikten av minskat matsvinn 



11h. Motion: Policy för resande inom SYLF och SLF  
Ramona Forsman föredrog motionen.  
Ada Kapetanovic föredrog styrelsens svar att anse motionen besvarad. 
Fullmäktige beslutade:   
Att anse motionen besvarad.   

12. Fullmäktiges avslutande.
Mötet avslutades åttonde maj 2021, klockan 16.03 efter avtackningar av avgående styrelse-
ledamöter.

Mikaela Wikström, ordförande Erica Darljung, vice ordförande 

Julius Breimer, justerare  Cechael Sparrfelt, justerare  

Livija Ginters, vid protokollet 
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