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Hej och välkommen!
Världen kan ibland kännas kaotisk, inte minst för alla oss 
som jobbar inom vården. När vi inte spenderar våra dagar 
i en pandemi eller genom att engagera oss för behövande 
som drabbats av ett krig i vårt närområde, då hittar du oss 
med händerna fulla av jobb som gör skillnad och räddar liv.  

Med allt som händer runt om oss kan ett fullmäktige kän-
nas ganska litet i jämförelse, därför är vi otroligt glada att 
du deltar. Utan ditt demokratiska engagemang hade fack-
rörelsen inte funnits, utan dig hade arbetet för trygga an-
ställningar och en bra arbetsmiljö inte blivit av. Ditt engage-
mang gör skillnad för morgondagens läkare. 



3 

Innehållsförteckning  
Program

Program dag 1 ................................................................................................................................................................4

Program dag 2 ................................................................................................................................................................5

Arbetsordning  .............................................................................................................................................................6-7

Mötesordning och mötessystemet ..........................................................................................................................8-9

Ekonomiska villkor ...................................................................................................................................................... 10



SY L F F U L L M Ä K T I G E H A N D L I N G A R 2 0 2 2 

4 

Program
Sveriges Yngre Läkares förenings ordinarie fullmäktigemöte 2022

FR E DAG 8 A PRI L - 09.0 0 -17.0 0

09.00-10.00 Kaffe och registrering

10.00  Mötets öppnande

10.00-10.10  Inledningstal Madeleine Liljegren 

10.10-10.25 Formaliapunkter 

10.25-10.55 Presentation: Året som varit

10.55-11.00 Rörelsepaus

11.00-11.15 Fortsättning presentation: Året som varit 

11.15-11.30 Paus

11.30-12.30 Föreläsning - Hur står Sverige rustat för krig och vad är läkarens roll?

12.30-13.15 Lunch 

13.15-14.00 Fortsättning presentation: Året som varit 

14.00-14.10 Paus 

14.10-15.10 Valberedningens presentation samt presentation av kandidater 

15.10-17.00 Mötesförhandlingar - Påverkanstorg inkl. eftermiddagsfika (Yrkandestopp kl. 16.30) 

18.30-01.00 Middag på Villagatan
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LÖ R DAG 9 A PRI L - 09.0 0 -16.0 0

09.00 -10.15 Mötesförhandlingar

10.15-10.30 Paus

10.30-11.00 Mötesförhandlingar

11.00-11.05 Rörelsepaus

11.05-12.00 Mötesförhandlingar

12.00  Nomineringsstopp till valberedning

12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.55 Mötesförhandlingar

13.55-14.00 Rörelsepaus

14.00-14.15 Fortfarande Schysst! 

14.15-14.30 Paus

14.30-15.30 Val och pläderingar  

15.30-16.00 Mötets avslutande 

 

Program
Sveriges Yngre Läkares förenings ordinarie fullmäktigemöte 2022
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Arbetsordning

Några viktiga mötesregler för att mötet ska fungera så 
bra som möjligt. 

Yttranderätt 
• Fullmäktigedelegaterna   
• Styrelsen   
• Valberedningen  
• Revisorerna   
• Observatörer  
• Tjänstemän   
• Funktionärer  
• Nominerade till valbara poster
 
Rösträtt och yrkanderätt
Endast fullmäktiges delegater har yrkande- och röst-
rätt. 

Begär ordet
Ordet begärs i mötessystemet VoteIT som kommer
användas vid årets fullmäktige. Mötessystemet pre-
senteras vid mötets start. Första- och andratalarlista 
tillämpas. 

Vid inlägg, tala i mikrofonen, ange namn samt lokalav-
delning.

Talarordning 
Anmälan till talarlistan görs via VoteIT. Talarlistan kvo-
teras så att person som gör sitt första inlägg i debatten 
får förtur framför den som redan yttrat sig i ärende.

Replik och kontrareplik 
Mötesordföranden beviljar replik och kontrareplik en-
dast till den som blivit personligen nämnd/tilltalad i de-
batten samt till styrelsen.

Yrkanden  
Yrkanden inlämnas skriftligen via VoteIT. Yrkanden 
skrivs ut av mötesfunktionärer och sätts upp på påver-
kanstorget.

Yrkanden som ej inlämnats skriftligen via VoteIT tas 
inte upp till behandling.

Yrkandestopp för motioner och propositioner infaller 
klockan 16.30 den 8 april under påverkanstorgen.

Påverkanstorget 
Under fullmäktige förekommer påverkanstorg som ar-
betsform.

Påverkanstorg syftar till att göra mötesdeltagarna mer
delaktiga i sakfrågor. I ett påverkanstorg skiljer man
mellan diskussion och beslut. Till skillnad från ple-
numsdiskussioner då personer uttalar sig från talarsto-
len, eftersträvar man i ett påverkanstorg diskussioner
där många deltar. Sakdebatten delas upp på olika plat-
ser på ett "torg" där deltagarna kan engagera sig i olika
diskussioner. När de har avslutats möts deltagarna för
att fatta beslut i plenum.

Talartid 
Under fullmäktige gäller nedanstående talartider, men 
mötespresidiet har möjlighet att vid behov frångå 
dessa tider.  

• Föredragande för proposition eller motion: tre minu-
ter   

• Första inlägg i debatt: två minuter 
• Andra inlägg i debatt: en minut  
• Replik och kontrareplik: 30 sekunder 

Ordningsfråga 
Ordningsfråga bryter debatten i sakfråga och ska avgö-
ras innan ny fråga tas upp till behandling.

Ordningsfråga används när man har en fråga om hur till
exempel 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 VoteIT
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Arbetsordning

Övrig brytning av talarlistan 
Sakupplysning bryter talarlistan. 

Med sakupplysning menas bakgrundsinformation 
som inte är argumenterade. Handuppräckning gäller 
för att kräva sakupplysning.  

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 lämnar mötesordfö-
randen tillfälle för dem som så önskar att sätta upp sig
på talarlistan. När streck i debatten satts kan inga nya
talare begära ordet.

Reservation 
Reservation ska skriftligen vara inlämnad till mötes-
ordföranden före sammanträdets avslutande för att
kunna läsas upp för fullmäktigeförsamlingen. De
mötesdeltagare som ansluter sig till detta ska anmäla
detta i anslutning till besluten.

Med reservation menas att fullmäktigedelegaterna vill

undvika ansvar för konsekvenserna av det beslut som
fattats. Har man inte reserverat sig räknas det i offent-
liga sammanhang som att man godkänt fullmäktiges
beslut.

Votering  
Votering sker med acklamation i första hand, hand-
uppräckning i andra hand och i sista hand via VoteIT.

Val 
Val sker per acklamation om inga motstående kandida-
ter finns men kan också ske slutet i VoteIT, om så be-
gärs. Val där det finns fler kandidater än platser förrät-
tas genom att delegaten kryssar max så många som 
kan väljas totalt för posten. Vald är den som fått flest 
kryss. Vid händelse av lika röstetal ska lotten avgöra.

Frågor som ej förekommer i arbetsordningen 
Frågor som inte regleras i denna mötesordning, eller i
stadgan, regleras av mötesordförande i enlighet med
sammanträdespraxis. Undantag från denna regel gäl-
ler förslag till propositionsordning, där ledamöter kan
inlämna förslag.
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Mötesordning och mötessystemet

Mötesordning

Denna mötesordning har i uppgift att förklara mer ut-
förligt hur mötet rent praktiskt går till samt information 
gällande mötesverktyget VoteIT.

Utbildning i mötessystemet VoteIT – 5/4 18.00-19.00
Utbildning sker digitalt via Zoom och du måste föran-
mäla dig. All information kommer i nyhetsbrevet i mars. 
Utbildningen kommer även spelas in och skickas till 
alla anmälda delegater.

Diskutera endast muntligt
Eftersom mötet nu är fysiskt kommer det inte vara möj-
ligt att skriva diskussionsinlägg i VoteIT, utan diskus-
sion sker på påverkanstorgen samt i plenum. 

Påverkanstorg
Det kommer att finnas tre stationer på Påverkanstor-
get, de tre stationerna behandlar:

• Inkomna motioner som härrör extern verksamhet
• Inkomna motioner som härrör intern verksamhet 
• Styrelsens propositioner

På varje torg sitter samtliga förslag uppe på väggarna 
och diskussion sker sedan kring det som berörs i mo-

tionerna eller propositionerna. På varje torg finns också 
en torgordförande, som kommer att leda och moderera 
diskussionerna samt svara på frågor och jämka mellan 
styrelsen och eventuellt nya förslag från fullmäktige. 
Det kommer även att vara representanter från styrelsen 
på varje torg. Det politiska programmet behandlar våra 
frågor på ett övergripande sätt och styrelsen föreslår 
att all återkoppling med förslag skrivs utifrån det per-
spektivet. Undvik att gå in på enstaka ordalydelser, om 
det inte påverkar sammanhanget avsevärt. 

För att föreslå ändringar skrivs så kallade yrkanden. 
Ändringsyrkanden lämnas in skriftligt i VoteIT och 
meddelas en torgfunktionär innan kl. 16.30 dag 1 då 
yrkandestopp infaller. Torgordföranden och torgvärdar 
bistår mötesdeltagarna i arbetet med yrkanden.

Beslutsprocess

1. Mötesordförande säger vilken punkt vi är på.
2. Förslagsställaren föredrar sitt förslag. 
3. Ombud har möjligheten att ställa frågor till förslags-

ställaren. Om det finns fler yrkanden upprepas steg 
2 och 3 tills alla förslag (yrkanden) är behandlade.

4. Debatt! Förslaget/en diskuteras tills dess att talar-
listan är tom eller om mötet genom ordningsfråga 
beslutar om streck i debatten. 

Uppdelningen på påverkanstorget



SY L F F U L L M Ä K T I G E H A N D L I N G A R 2 0 2 2

9 

Mötesordning och mötessystemet

5. När en diskussion är avslutad frågar mötesordfö-
randen om årsmötet är redo att gå till beslut. Om 
årsmötet svarar ”Ja” går vi vidare till beslut. Om mö-
tet svarar ”Nej” finns fortfarande behov av diskus-
sion eller något är oklart om förslagen

6. Mötesordförande föreslår en propositionsordning, 
alltså hur de olika förslagen ska behandlas. Om det 
bara finns ett förslag så ställs detta mot avslag utan 
att en propositionsordning föreslås. Alla förslag 
ställs alltid mot avslag.

7. Beslut fattas i enlighet med propositionsordningen. 
Oftast sker detta genom acklamation.

8. Mötesordföranden bedömer vilket av förslagen 
som har fått majoritet (till exempel ”jag finner bifall 
för styrelsens förslag”, eller ”jag finner avslag”), och 
bekräftar beslutet med ett klubbslag såvida ingen 
begär votering.

Mötessystemet VoteIT

Webbläsare
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 Vo-
teIT. 

Inbjudan till mötessystemet
Om du inte tidigare har ett konto i VoteIT med den mej-
ladress som är registrerad i vårt medlemsregister kom-
mer du få en inbjudan via den mejladressen till mötes-
systemet. Klicka då på länken och registrera ditt konto. 
För att skapa så mycket transparens och tydlighet som 
möjligt när du skapar ett användarnamn ska du använ-
da ditt eget namn: Förnamn-Efternamn. Använd inte 
en synonym eller smeknamn som användarnamn. Om 
flera deltagare har samma förnamn och efternamn, går 
det bra att även lägga till mellannamn eller en siffra ef-
ter efternamnet. Behöver du hjälp med registreringen 
kontakta tjarls@styrelsepost.se.

Inloggning 
Om du redan har ett konto på VoteIT loggar du in ge-
nom 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 angivit i anmälan. 

Dagordning 
Dagordningen beskriver vilka punkter som ska be-
handlas på årsmötet. Innan mötet är öppnat kommer 
samtliga punkter ligga som Kommande. Under mötet 
kommer de punkter som behandlas just nu ligga under 
Pågående, och vartefter punkter avslutas finns de un-
der Avslutad, och du kan alltid gå tillbaka och titta på vil-
ka beslut som fattats under respektive punkt. Allt som 
ligger som avslutad är låst för nya förslag. 

mailto:tjarls%40styrelsepost.se?subject=
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Ekonomiska villkor
Ekonomiska villkor för lokalavdelningarnas  
fullmäktigedelegater vid SYLF:s ordinarie fullmäktigemöte 2022
Arvode och traktamente betalas inte centralt av SYLF. 
Den som inte har möjlighet att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från arbetsgivare eller annan kan få er-
sättning från SYLF efter ansökan till kansliet.

Ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst görs 
genom SYLF:s reseräkningsblankett. Reseräknings-
blanketten finns på www.sylf.se. För att ersättning ska 
kunna betalas ut måste kopia på lönespecifikation som 
styrker inkomstbortfallet bifogas till reseräkningen. 

Syns inte inkomstbortfallet på lönespecifikationen be-
höver den styrkas på annat sätt t.ex. genom intyg från 
chef. Reseräkningen ska skickas omgående dock se-
nast tre månader efter förlorad arbetsinkomst. Senast 
den 3:e varje månad ska reseräkningen vara oss tillhan-
da för utbetalning samma månad. 

Ifylld reseräkning och lönespecifikation skickas per 
mail till reserakning@sylf.se.

Klicka på reseräkningen för att komma direkt till en ifyllbar version.

www.sylf.se
https://slf.se/sylf/app/uploads/2021/09/reserakning2020-ifyllbar-uppdaterad-210907.pdf
mailto:reserakning%40sylf.se?subject=
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Förord verksamhetsberättelse

Hej! 
SYLF:s uppgift är att tillvarata medlemmarnas yrkes-
mässiga, sociala och ekonomiska intressen. SYLF ska 
dessutom främja medlemmarnas vetenskapliga intres- 
sen och kvaliteten i medlemmarnas utbildning. SYLF:s 
har också som uppgift att verka för en ändamålsenlig 
utveckling av hälso- och sjukvården. 

Politiskt och fackligt påverkansarbete kräver lång-
siktighet, struktur och målmedvetenhet. För att göra 
verksamheten genomförbar, överskådlig och sam-
man- hängande över tid är SYLF:s verksamhet styrd av 
Strategi 2026: en femårig strategi som prioriterar sty-

relsens arbete och verksamhet. I denna verksamhets-
berättelse så stämmer vi av arbetet så här långt. Under 
året som kommer påbörjas arbetet med nästa strategi. 

De motioner som bifölls på fullmäktige 2021 och arbe-
tet med dessa har indelats under de olika verksamhets- 
områdena. 

FOTNOT: Målen markeras som grön, gul eller rödmar-
kerade för att visa hur nära vi är med att uppnå dem. 
Ett mål kan vara rödmarkerat men ändå haft stor fokus 
under året. 
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F Ö R KO R T N I N G

ALF Avtal för läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården

ALG Sveriges läkarförbunds arbetslivsgrupp

EAR Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd

EJD European Junior Doctors

FD Sveriges läkarförbunds förhandlingsdelegation

FS Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse

FSL Framtidens specialistläkare

FUM Fullmäktige

IVO Inspektionen för vård och omsorg

LDR Läkarförbundets digitaliseringsråd

Lipus Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården

Lokalavdelning Lokal organisatorisk underavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening

Lokalförening Lokal organisatorisk underavdelning av Sveriges läkarförbund

Läkarförbundet Sveriges Läkarförbund

ML Moderna Läkare

NRYL Nordiska rådet för yngre läkare

RLM Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik

Saco Sveriges Akademikers Centralorganisation

SK-kurs Specialistkompetenskurs, statligt finansierad kurs för STläkare

SKR Sveriges Kommuner och Regioner

SLF Sveriges läkarförbund

SoS Socialstyrelsen

SPUR Sveriges läkarförb. & Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet

SPUREX Arbetsgrupp till vilken SPUR gett uppdraget att utveckla SPURverksamheten

ST-rådet Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring inom Socialstyrelsen

UFO Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsråd

Förkortningar och förklaringar
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Så äntligen får vi träffas för att diskutera, debattera, skratta, 
kramas och fira alla våra framgångar tillsammans.

Tänk att det har gått tre år sedan vårt senaste fysiska 
fullmäktigemöte. Digitala möten har många fördelar 
och är definitivt här för att stanna men visst är det nå-
got extra med att få se varandra i ögonen och ta varan-
dra i hand?

Och tänk så mycket vi har att fira när vi nu äntligen får 
ses! För att bara nämna några saker: 

Nationella vårdkompetensrådet har gått ut med tre 
skarpa rekommendationer för att öka antalet AT-plat-
ser:  

• Övergång till 18 månaders AT som standard 
• Användning av fler verksamheter och specialiteter 

inom AT 
• Utökad handledningskapacitet genom implemente-

ring av innovativa handlednings- och instruktionsfor-
mer. 

Helt i linje med SYLF:s politik och vad vi har framfört un-
der många år. Och även om vi har mycket kvar att göra 
så är det ett stort steg i rätt riktning. Som grädden på 
moset aviserade regeringen bara några veckor efter att 
rapporten från rådet hade släppts att de avsätter 375 
miljoner kronor för just fler AT-platser. Något liknande 
har aldrig hänt tidigare. Helt fantastiska nyheter för oss 
som slitit och arbetat hårt med denna fråga i många 

Bästa kollegor

år. Men framför allt – fantastiska nyheter för alla unga 
läkare som varje dag sliter i väntan på en AT-plats. Nu 
finns inga ursäkter kvar för regionerna.   

Den senaste avtalsrörelsen satt jag med i Läkarförbun-
dets förhandlingsdelegation. Och vilken tuff avtalsrö-
relse sen! Vi fick verkligen kämpa men lyckades till slut 
få in flera helt unika skrivningar i avtalen som gynnar 
våra medlemmar. Till exempel kortades kvalificerings-
tiden för rätt till föräldrapenning från 365 till 180 dagar 
och det ska numera ske en årlig uppföljning av villkor 
(inklusive lönestruktur) vid tidsbegränsade anställning-
ar. Men det är nu, mina vänner, som det riktigt tuffa 
arbetet börjar! SYLF behöver självklart vara en nagel i 
ögat, inte minst internt i Läkarförbundet, och se till att 
det också blir verkstad av dessa skrivningar. Därför har 
vi nu skapat ett förhandlingsnätverk i SYLF. Med hjälp 
av detta som verktyg stärker vi våra chanser till förbätt-
rade villkor för våra medlemmar och – inte minst – vi 
förbereder oss redan nu för nästa avtalsrörelse. Den är 
inte så långt bort som man kanske tror!

Som vi brukar konstatera: SYLF:s politik blir ofta Läkar-
förbundets politik så småningom. Ett konkret exempel 
är att Läkarförbundet nu har tagit fram och lanserat en 
nationell modell för ledarskaps-ST.

SYLF har också, tillsammans med Läkarförbundet, 
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tagit fram en stor enkät om forskande läkares villkor. 
Utfallet av den analyseras i detta nu men jag lovar er 
att det är spännande siffror som vi såklart ska använ-
da i vårt kommande påverkansarbete. Fler unga läkare 
behöver få möjlighet att forska och det inom ramen för 
en anställning. Tyvärr ser vi att allt färre läkare forskar 
men samtidigt att de yngre läkarna är de som är minst 
negativa till att forska. 

SYLF fortsätter att öka i medlemsantal. Det är fantas-
tiskt roligt att se. Det tyder på ett stort engagemang 
bland unga läkare och jag lovar er att en starkt bidra-
gande faktor är det fina arbete vi som förening utför till-
sammans och de konkreta resultat vi uppnår tack vare 
vårt hårda slit. Jag vill återigen tacka er för allt ni gör, 
varje dag, för att förbättra villkoren för våra medlem-
mar. Framgångarna vi har kunnat skörda är tack vare 
ert outtröttliga engagemang. 

Det här blir mitt sista fullmäktigemöte som ordförande 
i SYLF och jag kommer för alltid vara tacksam för den 
här tiden. Tacksam för det förtroende och det stöd ni 
visat, tacksam för allt jag lärt mig, tack vare er, och alla 
de fina möten jag haft med flera av er. Även om uppdra-
get som ordförande har tagit mycket tid så har jag alltid 
fått energi och inspiration tillbaka och det är verkligen 
vemodigt att inse att jag inte kommer få vara med på 
den fortsatta resan. 

Men jag vet att SYLF kommer fortsätta nå nya höjder, 
även utan mig. Det bästa i SYLF har inte hänt än. Kom 
ihåg var ni hörde det först! Jag ser fram emot att stå vid 
sidan och heja på alla er.
 

Innan jag säger hejdå till er alla så ska vi äntligen få ses 
och fira allt vi åstadkommit tillsammans. Jag längtar 
så! Tack igen för ert förtroende, de senaste tre åren 
kommer jag för alltid bära med mig i mitt hjärta. 

Med mina varmaste hälsningar, 

Stockholm, mars 2022
Madeleine Liljegren, ordförande SYLF 

17 

Höjdpunkter i urval

Regeringes avsätter 375 miljoner kro-
nor för fler AT-platser 

Vi fortsätter öka i medlemsantal 

Ny nationell modell för Ledarskaps-ST

2021-22
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Prioriterade mål och 
rapportering kring 
motioner inkomna till 
2021 års fullmäktige 
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Utvärdering av Strategi 2026
Prioriterade mål, aktiviteter genomförda verksamhetsåret 2021-2022

Kortast möjliga väg till specialist

Under året som gått har SYLF på olika sätt arbetat 
med att korta de ofrivilliga väntetiderna i läkares ut-
bildningsprogression. SYLF släppte i september sin 
årliga AT-rankingsrapport, som 2021 för första gången 
även innehöll en lokal sammanställning som skicka-
des till respektive lokalavdelning att använda i deras 
påverkansarbete. Vi hade flera presskontakter i sam-
band med släppet av AT-rankingen och årets resultat 
uppmärksammades i tidningar runt om i landet.  Soci-
alstyrelsen kom i höstats med beskedet att ytterligare 
verksamheter godkänns som lämpliga för utbildning 
av AT-läkare. I februari 2022 kom också beskedet att 
regeringen öronmärker 375 miljoner för att skapa fler 
AT-platser.  

Under digitala Almedalen höll SYLF ett seminarium om 
BT och vi följde upp med en debattartikel med fokus 
på bristen av BT-platser. Styrelsen beslutade att starta 
upp en arbetsgrupp för BT-frågor med representanter 
från lokalavdelningarna.

SYLF driver även frågor som rör BT och ST, bland annat 
genom ST-rådet (som är ett rådgivande organ till soci-
alstyrelsen) där vi bland annat återkommande har lyft 
vikten av handledning för underläkare och frågan om 
digitalt dokumentationssystem för ST-läkare.  

SYLF deltog i en konferens om kompetensförsörjning 
som hölls av nationella vårdkompetensrådet och i en 
konferens om ”Vägen till svensk läkarlegitimation” som 
arrangerades av Svenska Läkarsällskapet. I vårt arbete 
kring handledning för underläkare var SYLF remissin-
stans för Socialstyrelsens skrift ”Stöd till handledar-
utbildning – Läkarnas ST” och i vårt remissvar till ”So-
cialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om särskilt 
förordnande att utöva läkaryrkes” lyfte vi vikten av en 
namngiven handledare till alla underläkare efter exa-
men.  

SYLF har deltagit i SPUREX-möten för att skriva ihop 
vägledning för de nya föreskrifterna för ST-studie-
ordning 2021, samt i en arbetsgrupp för att skriva en 
vägledning för BT/ST föreskrifterna. Genom SYLFs 
deltagande i European Junior Doctors har vi bevakat 
ST-läkarnas intressen i Europa. 

Vi uppdaterade även vår film om väntetider och mark-
nadsförde den på nytt. SYLF testade också ett nytt sätt 
att arbeta med påverkansarbete och skapade kam-
panjen #legitimeradnu via Signby.me som fick in drygt 
1300 namnunderskrifter. SYLF har även tagit fram ett 

policydokument för hur man kan korta väntetiderna till 
AT, BT och ST. 

SYLF har, i samråd med en arbetsgrupp bestående av 
lokalaktiva medlemmar, tagit fram kriterier för utmär-
kelsen Fortfarande Schysst!. Beslut har tagits om att 
dela ut en förenklad version av utmärkelsen vartannat 
år för att underlätta arbetet för lokalaktiva. Orter som 
året tidigare har tilldelats priset Schysst rekrytering 
har möjligheten att, via en enklare ansökningsprocess, 
fortsätta erkännas som Schyssta. Beslut har också ta-
gits att utmärkelsen ska delas ut på våren istället för 
hösten för att inte sammanfalla med AT-rankingen. 

Att utbilda och utveckla ska löna sig

SYLF har under året haft en forskningsreferensgrupp 
knuten till sig bestående av fyra medlemmar runt om 
i landet. Vi har i gruppen tillsammans varit med och 
utformat frågorna till SLF:s forskningsenkät. Vi har 
även varit de som har fått granska enkäten genom 
att korrekturläsa frågorna, gå genom utkastet och 
test-svarat enkäten. 

Vi har fortsatt vårt engagemang i Läkarförbundets 
Utbildnings- och Forskningsråd. Rådet är en av våra 
viktiga instanser för att påverka och forma SLF:s poli-
tik i forskningsfrågor. 

SYLF har tagit fram policydokument för att driva 
frågorna om att fler läkare ska kunna forska. Detta 
revideras och uppdateras årligen med hjälp av nya 
rapporter och statistik som tillkommer.  

Vi har varit i kontakt med aktörer såsom Sveriges För-
enade Studentkårer för att bevaka forskningsfrågor. 
Där har SYLF bland annat varit med i en intervju med 
SFS om forskningsvillkoren för underläkare. 

SYLF har även diskuterat forskningsfrågan med regi-
onpolitiker och SKR. 

SYLF deltog i Forska!Sveriges 10-årsjubileum i riksda-
gen i december 2021. 



Rimliga underläkarlöner

Under verksamhetsåret har flera arbeten påbörjats för 
att nå målet. Att se till att ingångslönerna inte halkar 
efter övriga löner är en viktig fråga men det är svårt att 
få tillförlitlig nationell statistik för just ingångslöner. Ett 
arbete med att få fram bättre data har därför påbörjats. 
En annan viktig åtgärd är att se till att vi har represen-
tanter i de lokala förhandlingarna. Ofta sker dessa i 
lokalföreningarnas förhandlingsdelegationer, men det 
har framkommit att inte alla lokalföreningar har detta 
upplägg. Under 2021 frågade vi SYLF:s lokalavdelning-
ar om de hade representanter i den lokala förhandlings-
delegationen, endast åtta av tjugo lokalavdelningar 
svarade ja. Betänkas ska dock att förhandlingsdelega-
tioner, som tidigare nämnts, inte finns i alla lokalfören-
ingar. 

Aktiviteter under året i URVAL för att nå upp till målet 

• Statistikinsamling gällande ingångslöner har påbör-
jats.  

• Undersökning av andelen lokalavdelningar med 
representanter i lokala förhandlingsdelegationen.   

• Nätverk för de som sitter i lokala förhandlingsde-
legationen, eller de som är intresserade av lokala 
förhandlingar, har startats.   

• Bifallen motion från SYLF till SLF FUM gällande 
stadgeändring som innebar att SYLF ska vara re-
presenterade i regionföreningarnas styrelse. Denna 
tjänade även som påminnelse till lokalföreningarna 
att denna bestämmelse i stadgarna även gäller dem.  

• Förhandling lades in som en punkt under introkur-
sen.  

• Deltagande i nationella förhandlingsdelegationen.

Utvärdering av Strategi 2026
Prioriterade mål, aktiviteter genomförda verksamhetsåret 2021-2022
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Fler läkare som chefer och ledare

Under 2021 erbjöd tre regioner ledarskaps-ST. En kart-
läggning av antal regioner som år 2022 erbjuder ledar-
skaps-ST har inletts av SLF på anmodan av SYLF.  

SYLF höll en föreläsning om läkare som leder på kon-
gressen Framtidens Specialistläkare. Inför detta hölls 
intervjuer av tre läkare som är chefer. Föreläsningen 
samt intervjuerna finns i sin helhet här. 

Vi hade en digital monter på FSL med tema ledarskap 
där deltagare kunde gå in och ställa frågor. Kartlägg-
ning av chefsannonser genomfördes inför föreläsning-
en. Sammanställningen finns att läsa på vår hemsida. 

SYLF blev nominerade till att gå Digital Leadership Aca-
demy, en ledarskapskurs i Köpenhamn, via European 
Junior Doctors. Den blev tyvärr inställd på grund av 
pandemin. Vi är fortsatt antagna till nästa kurstillfälle. 

SYLF nominerade sig själva till AMEE-EJD Junior 
Doctor Award on Leadership on Patient Safety för vårt 
arbete i SLF som resulterat att vi nu har en nationell mo-
dell för Ledarskaps-ST. 

Läkarförbundets utredare föreläste om ledarskaps-ST 
på repskapet och man hade under repskapet en 
workshop på tema ledarskaps-ST.

SYLF har påbörjat arbetet med att ta fram ett positions-
papper/policy brief om ledare i vården och hur vi ska få 
fler läkare att arbeta för det.  
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https://slf.se/sylf/din-karriar/st-lakare/ledarskaps-st/
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Utvärdering av Strategi 2026
Prioriterade mål, aktiviteter genomförda verksamhetsåret 2021-2022

En stark röst för underläkarkåren

För att nå en hög anslutningsgrad arbetar vi aktivt för 
att SYLF ska synas mer, både lokalt och nationellt. För 
att göra SYLF starkare som organisation har vi under 
året arbetat för en bättre infrastruktur i föreningen. Det 
ska vara friktionsfritt att vara förtroendevald och sats-
ningarna ska förenkla arbetet som SYLF:are. Moderna 
Läkare är en viktig informationskanal som når ut till alla 
våra medlemmar, även dem som inte har kontakt med 
oss på annat sätt. I tidningen har vi haft särskilt fokus 
på frågor som rör strategin och basfacklig information. 

Aktiviteter under året i URVAL för att nå upp till målet 

• Digitalisering av delar av introkursen, för att tillgäng-
liggöra utbildningen för fler.  

• Stor uppdatering av hemsidan, för bättre sökbarhet 
och tydligare information.  

• Ökad aktivitet på Facebook med fler interaktioner. 
Ökning av antalet följare med 1,5 procentenheter.  

• Nytt twitterkonto, @KansliSylf. För att nå fler be-
slutsfattare under valrörelsen.  

• Nytt instagramkonto för Moderna Läkare, för sprid-
ning av artiklar.  

• Lansering av ny medlemsbroschyr.  

• Fysiskt representantskap för SYLF i oktober.   

• Deltagande i digital monter på Framtidens Specia-
listläkare.  

• Deltagande vid digitala AT-mässor.  

• SYLF föreläste vid AT-stämman i Stockholm 2022.  

K A R R I Ä R S S T E G A N S L U T N I N G S G R A D S A M T L I G A *

Innan AT (Läkare ej leg, annan)  77,1%

AT (Läkare ej legitimerad) 83,1%

ST (Leg läk specialisttjänstgöring) 81,8%

SYLF i media

Klicka på bilden nedan för att ta del av ett urval av de 
debattartiklar och intervjuer där SYLF setts i mass-
media under verksamhetsåret.

* Data från SKR och Sobona.

https://slf.se/sylf/om-oss/pressrum/debattartiklar-och-sylf-i-media/
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”att SYLF skall jobba aktivt för att alla 
underläkare före AT/BT skall ha en utsedd 
handledare under sina vikariat." 

Under året som gått har SYLF på olika sätt 
arbetat med att alla underläkare före AT 
respektive BT ska ha en utsedd handledare 
under sina vikariat. Vi har i vårt remissvar till 

”Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 
om särskilt förordnande att utöva läkaryrket” 
lyft vikten av en namngiven handledare till 
alla underläkare efter examen. Frågan har ta-
gits upp i Läkarförbundets råd för Utbildning 
och forskning (UFO), varifrån man har lyft 
den vidare till Socialstyrelsen. Frågan har 
även diskuterats i ST-rådet (rådgivande or-
gan till Socialstyrelsen). Ämnet har berörts 
i debattartiklar, bland annat i den uppmärk-
sammande artikeln som SYLF skrev tillsam-
mans med Suicide Zero. 

Socialstyrelsen har nu uppdaterat sina fö-
reskrifter och allmänna råd om särskilda 
förordnanden att utöva läkaryrket. Dessa 
regler anger när och hur olegitimerade lä-
kare har rätt att jobba som underläkare. I 
det nya regelverket stärks kraven på att lä-
kare med särskilt förordnande ska få stöd 
och handledning. Handledaren ska vara en 
legitimerad läkare och handledningen bör 
planeras in i den ordinarie tjänstgöringen. 
Det finns även ett allmänt råd som lyder att 

”vårdgivaren särskilt bör beakta om det finns 
behov av att handledaren eller någon annan 
legitimerad läkare som medverkar i stödet 
och vägledningen till den förordnade finns 
tillgänglig på plats”.

"att SYLF verkar för att Socialstyrelsen 
utvecklar ett heltäckande digitalt system 
för dokumentation av måluppfyllelse och 
avklarade utbildningsmoment inom samtli-
ga utbildningstjänster för läkare i Sverige."

SYLF har under året gjort en inventering av 
vilka dokumentationssystem som finns på 
marknaden just nu. Utöver det har styrelsen 
arbetat aktivt med frågan inom Digitalise-
ringsrådet och Utbildnings- och forsknings-
rådet, vilket resulterade i en formell skrivelse 
från Läkarförbundet till Socialdepartemen-
tet. Arbetet planeras fortgå framöver. 

"att SYLF centralt ska ha policy där vege-
tarisk mat anses "normal-alternativ" och 
köttätare anses specialkost." 

Riktlinjer för alkoholhaltiga drycker har ut-
vidgats till Mat- och dryckespolicy, där det 
framgår att vegetarisk mat ska vara huvud-
norm och aktivt måste väljas bort om det 
önskas. 

"att SYLF verkar för att berörda aktörer ska 
erbjuda tillräckligt med platser till obliga-
toriska kurser inom utbildningstjänster för 
att förhindra köbildning av densamma.”

Enligt ST-föreskrifterna har vi inga obligato-
riska kurser. Vi måste ha intyg för kursdelta-
gande för vissa målbeskrivningar som finns 
i läkarnas ST, men det finns inga obligato-
riska namngivna kurser. Däremot arbetar vi 
i vårt kontinuerliga arbete med att bevaka 
och påverka via ST-rådet för att till exem-
pel Socialstyrelsens SK-kursansvariga ska 
ge ut fler kurser och/eller ändra formen på 
kurserna för att de ska kunna anpassas till 
dagens läge. Under pandemin gjorde Soci-
alstyrelsens SK-kursansvariga en mätning 
där man visade att deltagandet i de kurser 
som digitaliserades var hög, likaså även 
nöjdheten. Genom vårt arbete i Utbildnings- 
och forskningsrådet och deltagande på 
Läkardagarna får vi även bevaknings- och 
påverkansmöjligheter gentemot speciali-
tetsföreningarna under Specialistförening-
arnas representantskap. Specialitetsfören-
ingarna är tongivande vid utformningen av 
olika kurser, så även för SK-kurserna. Soci-
alstyrelsens SK-kursansvariga har konstant 
dialog med specialistföreningarna angåen-
de vilka kurser som ska prioriteras och dess 
ansökningsförfaranden.  

"att SYLF ökar transparensen genom en 
detaljerad redovisning av samtliga place-
ringar av medel, i en årlig rapport som är 
lättillgänglig för alla medlemmar."

Var god se denna bilaga (Bilaga 1). Styrel-
sen har också inkorporerat detta i SYLF:s 
kapitalförvaltningspolicy så att detta ska 
ske även framgent.  

Motioner från fullmäktige 2021
Uppföljning 

https://slf.se/sylf/app/uploads/2022/04/NY_NY_Arsrapport-Portfolj-inkl-ESG-2021-rattad.pdf
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Löpande arbete

Styrelsen

Ekonomiskt utfall: 1 735 079 kr
Styrelsekostnaderna har varit något högre i år än bud-
geterat. Kostnader för boende och resor har varit min-
dre än budgeterat, men kostnader för förlorad arbetsin-
komst har varit högre.  
Detta beror dels på att två av styrelsens ledamöter för 
verksamhetsåren 2021–2022 erhållit specialistkompe-
tens under året, vilket bidrar till högre inkomstbortfall 
som ska kompenseras. Det hölls vinter-internat två 
gånger, en gång digitalt och en gång fysiskt. Detta av-
ser en kostnad från 2020–2021 års styrelse. Två leda-
möter har under året nyttjat barnpassning.  
Avhopp i styrelsen under pågående verksamhetsår 
ledde till att övriga i styrelsen fick ta ut fler dagar för 
att förbereda, sätta sig in i och ansvara för olika projekt 
den avhoppade ledamoten varit ansvarig för.  

Möten
Styrelsen har under året haft 13 möten, varav tre inter-
nat och ett konstituerande möte direkt efter fullmäkti-
ge 2021. Styrelsen har varit fulltalig vid 11 av 13 möten 
och beslutsmässig vid samtliga möten. 

Remisser
Det har till föreningen inkommit tio remisser, både där 
SYLF varit direkt remissinstans och där SLF, som varit 
primär remissinstans, bjudit in föreningen att inkomma 
med synpunkter. Två av remisserna har inte besvarats 
på grund av att de inte ansetts ligga inom ramen för 
SYLF:s prioriterade frågor.

Representation i SLF
Styrelsen finns representerade inom flera av de råd 
som ligger under Läkarförbundets paraply. Som sty-

relseledamöter i Förhandlingsdelegationen, Digitalise-
ringsrådet, LDR, SPURex, Utbildnings- och forsknings-
rådet samt Arbetslivsgruppen. 

Moderna Läkare

Ekonomiskt utfall: 564 330 kr
Moderna Läkare har enligt plan utkommit med fyra 
nummer. Under året verkställdes samarbetet med ett 
nytt tryckeri. Moderna Läkare sålde fler annonser än 
budgeterat. Verksamhetsåret innebar också att sam-
arbetet mellan chefredaktören och kansliet fortsatt 
genom gemensamma redaktionsråd där planering för 
framtida innehåll diskuterats. Syftet med rådet är att få 
bättre förutsättningar att förmedla fackligt intressanta 
och viktiga ämnen till alla våra målgrupper.

Kansli, service och drift 

Ekonomiskt utfall: 2 646 594 kr
Kansliet har under året haft tre anställda varav en för-
äldraledig till och med april. 
Ytterligare kostnader för skatter har tillkommit, liksom 
kostnader för digitala system. Kostnader för telefoni 
har minskat över året. Pensionsförsäkringar och se-
mesterlöneskuld, sparad semester från föregående år, 
har varit underbudgeterat, liksom vissa skatter. Utöver 
personalkostnader består kansliets kostnader i drifts-
kostnader såsom hyra, förvaltning och redovisnings-
kostnader. Arbete för att minska dessa har fortgått, 
bland annat genom ett genomfört byte av ekonomikon-
sult i början av året. Planen att helt säga upp nuvarande 
kapitalförvaltning ändrades och istället för att säga upp 
avtalet minskades omfattningen av uppdraget. Något 
som resulterade i att konsultkostnaderna blev högre än 
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Löpande arbete        

budgeterat då budgeten baserades på uppsägning av 
avtalet.

Demokratisk organisation

Fullmäktige
Ekonomiskt utfall: 335 246 kr
På grund av avhopp i styrelsen har det under året ge-
nomförts två stycken fullmäktigemöten, ett ordinarie 
och ett extra. Båda hölls digitalt, vilket bidrog till att 
kostnaden för resor, boende mat mm. var låg. Kostna-
der tillkom för digitalt mötesstöd (VoteIT), professionell 
mötesordförande, vice ordförande och sekreterare. 
Till ordinarie fullmäktigemöte gjordes ett utskick till 
samtliga delegater i form av en mötesbox innehållande 
diverse mötesrekvisita för att få göra den digitala mö-
tesformen trevligare och skapa gemenskap. Protokoll 
från ordinarie fullmäktige och extra fullmäktige finns 
på hemsidan.

Representantskapet
Ekonomiskt utfall: 517 867 kr
Verksamhetsårets representantskap leddes av Agnes 
Holmgren (SYLF Blekinge) den 19-20 oktober. När pan-
demin minskade i omfattning, togs ett beslut på att låta 
repskapet utökas, dels för att kunna fira att SYLF fyllde 
100 år, och dels för att ge fler lokalaktiva möjligheten 
att delta. Styrelsen ansåg att det fanns ett uppdämt be-
hov i föreningen av att träffas och fira då pandemins 
effekter varit kännbara inte minst i det ideella i arbetet.
2021 deltog 53 personer på repskapet och 18 av SYL-
F:s lokalavdelningar fanns representerade. 
Representantskapets protokoll finns på hemsidan. 
 
Ordförandenätverk
Ordförandenätverket träffades vid två tillfällen under 
verksamhetsåret. Träffarna, som letts av ordförande 
Madeleine Liljegren, hölls i digifysisk form i oktober, un-
der representantskapets andra dag, samt i anslutning 
till introkursen i mars.

.

Stöd till lokalavdelningar

Ekonomiskt utfall: 365 977 kr
En stor del av stödet till lokalavdelningarna utgörs av 
styrelsens och kansliets dagliga arbete, i denna post 
inräknas stöd till lokalavdelningar i form av kostnader-
na för inköp till SYLF:s webbshop, möjligheten för av-
delningarna att hålla egna regionala representantskap 
samt en introduktionskurs för nyvalda lokalaktiva. 

Introduktionskursen hölls i år fysiskt och alla som an-
mält sig fick en plats. Tillsättning av platser planerades 

utifrån den rutin som fastslogs på fullmäktige 2020, an-
gående fördelning av platser. Dock blev fördelningsruti-
nen inte aktuell för vårens introkurs då alla som anmäl-
de sig fick plats på kursen. Totalt deltog 23 personer 
och 12 lokalavdelningar fanns representerade. 

Under året har det hållits två regionala repskap som 
erhållit stöd från SYLF; SySkån för SYLF:s Skåneavdel-
ningar, och det nya regionala forumet VGAS, vilket inne-
fattar SYLF:s avdelningar i Västra Götalandsregionen, 
som träffades under hösten för ett första gemensamt 
repskap. 

Till webbshoppen har det även detta år varit möjligt 
att fylla på laget och utöka med fler produkter.  Efter 
önskemål från lokalavdelningarna har webbshoppen 
uppdaterats med nya produkter. Utöver detta så beslu-
tade styrelsen att köpa in en SYLF-jacka som gåva till 
alla lokalavdelningar, som uppskattning för allt det fan-
tastiska jobb som lagts ner under ännu ett pandemi-år. 
Till webbshoppen har även en informationsbroschyr 
som beskriver SYLF:s organisation, vårt arbete samt 
våra målgrupper tagits fram för att kunna användas vid 
bland annat rekryterande aktiviteter. 

Webbshoppen till största del gratis för lokalavdelning-
arna att beställa hem material ifrån. I utbudet finns nu 
även ett fåtal produkter som har större värde och vilka 
lokalavdelningarna kan köpa det till ett rabatterat pris. 

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/representantskapet/representantskapet-2021/


Samarbeten med Sveriges Läkarför-
bund och andra organisationer 

Ekonomiskt utfall: 172 953 kr
Här belastas kostnaden för SYLF:s närvaro vid SLF:s 
fullmäktige. På SLF fullmäktige deltog 19 delegater för 
SYLF:s räkning. Kostnaderna täckte förlorad arbetsin-
komst, resor och boende för de valda delegaterna samt 
en lokalkostnad för delegationen under mötesdagarna.

Kommunikation och påverkan

Ekonomiskt utfall: 223 576 kr
Vid fullmäktige fanns fortfarande en förhoppning om 
möjlighet att delta fysiskt i Almedalen. Detta skedde 
inte, vilket också påverkade hur många som deltog vid 
ett digitalt Almedalen, som prioriterades lägre av styrel-
sen. Kostnader för närvaro vid konferensen Framtidens 
specialistläkare finns också med här. Detta gör att 
både kostnader för förlorad arbetsinkomst och resor, 
liksom utställningsytor var betydligt lägre. Vid slutet 
av året valde styrelsen att uppdatera SYLF:s grafiska 
profil. Nya mallar material har beställts, anpassade för 
ökad digital närvaro.  Även inköp av profilmaterial till 
förtroendevalda ingår här.  

Internationellt samarbete

Ekonomiskt utfall: 62 804 kr
SYLF är medlem i European Juior Doctors, EJD, och har 
närvarat vid två möten under året. Ett digitalt möte i maj 
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Löpande arbete

samt ett fysiskt möte som hölls i Bryssel i november. 

SYLF har också närvarat i Nordiska rådet för Yngre lä-
kare som hade ett fysiskt möte i Köpenhamn i septem-
ber. Inom båda organen diskuteras underläkarfrågor 
som är gemensamma för de olika länderna. Hur man 
kan lära de nordiska länderna emellan kring läkares för-
utsättningar under och efter pandemin har varit ett av 
fokusområdena i samarbetet under året.
 
Medlemsavgiften till EJD var betydligt mer rabatterad 
än förväntat. Arbetet har bedrivits digitalt i större om-
fattning än vad som planerades för från början, varför 
kostnaderna också varit lägre.  

Revision

Ekonomiskt utfall: 51 081 kr
Revisionskostnaderna har minskat jämfört med tidiga-
re år. I budget beräknades revisorernas möjlighet att 
delta vid fler events än tidigare, men arbetet har bedri-
vits digitalt, varför det inte krävts.  

Valberedning

Ekonomiskt utfall: 5 593 kr
När mer av arbetet i valberedningen bedrivs digitalt, 
innebär det också att mycket av valberedningens om-
kostnader blir mindre än beräknat. Valberedningen har 
under året inte ansökt om ersättning för förlorad ar-
betsinkomst förutom vid ett tillfälle. 



KO S T N A D E R B U D G E T U T FA L L

Styrelsen  -1 480 000 -1 735 079

Repskap -416 000 -517 867

Fullmäktige   -418 000 -335 246

Moderna Läkare   -535 000 -564 330

Stöd till lokalavdelningar -317 000 -365 977

Valberedning -50 000 - 5593

Revision   -77 000 -51 081

Kommunikation och påverkan -417 000 - 223 576

Samarbeten m SLF m.fl. (SLF fum) -207 000 -172 953

Internationellt samarbete -118 000 - 62 804

Kansli, service och drift - 2 620 000 -2 646 594

SY L F F U L L M Ä K T I G E H A N D L I N G A R 2 0 21
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Budgetresultat mot projekt 2021
SYLF:s verksamhet från maj 2021 till ordinarie fullmäktige 2022
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Propositioner 2022
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Proposition 1
Budgetproposition 2022

Medlemsintäkter
SYLF har i år högre medlemsintäkter då medlemsav-
giften höjts med fyra kronor/månad sedan förra året 
till 48 kronor/månad. SYLF har också något fler med-
lemmar vid årets start än tidigare år. Vi budgeterar för 
ett snitt av 12 700 betalande medlemmar per månad.  

Moderna Läkare, annonsförsäljning 
Vi planerar en viss minskning av annonsförsäljningen 
under 2022 jämfört med 2021 års nivå. 

Vidarefakturerade kostnader 
Kostnader för resa och boende vid fullmäktige vidare-
faktureras till lokalavdelningarna enligt principer fast-
ställda av styrelsen enligt stadgan.  

Gottgörelse pensionsstiftelsen
Under flera år har SYLF avstått från att realisera gott-
görelsen från SYLF:s pensionsstiftelse. Det är en bety-
dande summa, men som inte är medräknad i budgeten 
för året. 

B U D G E T 2 0 2 2

Intäkter

Medlemsavgifter 7 315 tkr

Moderna läkare, annonsförsäljning  60 tkr

Vidarefakturerade kostnader  170 tkr

Summa intäkter 7 545 tkr

Intäkter

Pandemin har fört med sig ett antal år där SYLF gått 
med positivt resultat. År 2022 kommer bli ett år där vi 
återgår till det normala, men också tar igen det som  

förlorats i personliga möten och fysiska sammankoms-
ter. Därför föreslås en budget som medger mycket verk-
samhet och som tillåts gå med negativt resultat.  

Bakgrund
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Proposition 1
Budgetproposition 2022

U TG I F T E R   2 0 2 2

Styrelse -2 111 tkr

Kansli -2 789 tkr  

Moderna läkare -576 tkr  

Demokratisk organisation: fullmäktige och repskap -1 143 tkr  

Stöd till lokalavdelningar -589 tkr  

Kommunikation och påverkan -506 tkr

Samarbeten med SLF och andra organisationer -180 tkr

Internationella samarbeten -188 tkr  

Revision -64 tkr  

Valberedning -39 tkr  

Totalt -8 185 tkr 

Det som främst driver kostnader i SYLF är de personer 
som via sitt engagemang och arbete verkar för fören-
ingen, oavsett om det är förtroendevalda centralt i sty-

relsen, lokalt aktiva som deltar i aktiviteter eller fören-
ingens anställda. Olika verksamheter inom SYLF delar 
utgifterna.

Utgifter

U T FA L L 2 0 2 2

Intäkter 7 545 tkr 

Utgifter  -8 185 tkr 

Resultat = - 640 tkr  



Proposition 1
De olika projekten inom SYLF
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Styrelsen, - 2111 tkr 
Styrelsen kopplas till ledamöternas arbete och möjlig-
het att närvara vid både interna och externa möten. Det 
täcker förlorad arbetsinkomst, arvode, resa och boen-
de vid möten. Även kansliets närvaro under internat in-
räknas här. I övriga kostnader ingår styrelseutbildning 
och mindre kostnader avseende möten.  

Verksamhetsåret väntas bli intensivt med flera stora 
projekt, överlämning mellan avgående och nyvald ord-
förande och en återgång till att kunna delta fysiskt vid 
såväl interna som externa möten, varför denna budget-
post föreslås bli högre än tidigare år.  

Kansliet, - 2789 tkr 
Kansliet består under till större delen av 2022 av fyra 
personer, varav en är föräldraledig. Kansliets arbete 
rör internkommunikation och service till de förtroen-
devalda såväl centralt som lokalt, liksom fortlöpande 
utredningsarbete. Kansliet ska bidra till att göra livet 
som förtroendevald lättare – både centralt och lokalt 
– och samtidigt producera rapporter, samt bidra till ex-
tern kommunikation. Kansliets kostnader domineras av 
personalkostnader, men också hyra för kontoret på Vil-
lagatan. Här ryms också konsultkostnader som kapital-
förvaltning och redovisning. Övriga kostnader är kopp-
lade till omvärldsbevakning, distribution, telefoni och IT. 

Moderna Läkare, - 576 tkr
Moderna läkare är den enda kanal där vi når samtliga av 
SYLF:s medlemmar på regelbunden basis med aktuella 
händelser, facklig information och reportage. Kostna-
derna för Moderna läkare beräknas att justeras uppåt 
på grund av ökande papperskostnader. Under året sker 
också en överlämning mellan avgående och nyvald re-
daktör, vilket också medför en viss kostnadsökning.
   
Demokratisk organisation: fullmäktige och repskap, 
- 1143 tkr
Den demokratiska organisationen är de stadgade 
mötena för fullmäktige och representantskap, även 
kallat repskap. I år hålls fullmäktige fysiskt för första 
gången på två år, vilket innebär ökade kostnader för 
resor, boende och lokaler, jämfört med tidigare år. 
Representantskapet föreslås vara två dagar långt, och 
även det fysiskt. 

Stöd till lokalavdelningar, - 589 tkr 
Stödet till lokalavdelningarna avser bland annat mate-
rial och tryckkostnader för produkterna i webshopen, 
som nästan uteslutande kan beställas utan kostnad för 
lokalavdelningarna. Här ingår också ekonomiskt stöd 
till regionala repskap. Störst del av kostnaderna är dock 
kopplade till introkursen för nyvalda förtroendevalda, 

• Att anta propositionen.   

vilket inkluderar resa, boende och digitalisering av delar 
av kursen. I år utökas också posten med mötesdagar 
för ordförandenätverket som syftar till att ge lokalav-
delningarna bättre möjligheter till samarbete och kun-
skapsöverföring. 
 
I detta ingår också en valårssatsning, där styrelsen fö-
reslår att varje lokalavdelning ska kunna ge ersättning 
för en dags förlorad arbetsinkomst till en förtroende-
vald. 

Kommunikation och påverkan, - 506 tkr 
SYLF:s påverkansarbete kommer intensifieras under 
valåret. Här ryms kostnader för närvaro vid mässor 
och event. Bland annat planeras mer fysisk närvaro 
från SYLF centralt ute i landet vid bland annat höstens 
AT-mässor, men också Pride och Almedalen ingår 
här. Under Almedalen planeras såväl ett seminarium 
med fokus på strategimål 1 - kortare väntetider, som 
ett mingel och flera personliga möten. Den grafiska 
profilen kommer också att uppdateras under året.
  
Samarbeten med SLF och andra organisationer, - 180 
tkr  
Posten rör nästan uteslutande kostnader för SYLF:s 
delegation vid SLF fullmäktige och täcker resa, boende 
och förlorad arbetsinkomst för delegationen som rym-
mer mellan 17–20 personer.  

Internationella samarbeten. - 188 tkr   
Detta rör SYLF:s internationella arbete, dels via Nordis-
ka rådet för yngre läkare (NRYL), och dels via European 
junior doctors (EJD), en organisation som verkar för 
yngre läkares rättigheter på EU-nivå. Kostnaderna har 
ökat efter ett antal års reducering av medlemsavgiften 
kopplat till pandemin, liksom det faktum att möjlighe-
ten att delta fysiskt vid mötena åter infunnit sig. 

Revision - 64 tkr
Kostnaderna för revisionen har sjunkit något för varje 
år. Här ryms så väl arvodet för auktoriserad revisor som 
för förtroenderevisorerna.  

Valberedning - 39 tkr 
Kostnader kopplade till valberedningens beredning in-
för fullmäktige och det löpande arbete som de utför 
under året. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:
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Medlemsavgiften
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Under fullmäktigemötet 2021 diskuterades att medels-
avgiften hade varit oförändrad sedan 2014. Detta efter 
att medlemsavgiften hade sänkts. Tanken var att digi-
talisering skulle leda till minskade kostnader. Kostna-
derna har också minskat men samtidigt har kostnads-
utvecklingen ökat. Vi har dessutom under pandemin 
lärt oss att den fysiska närvaron är svår att ersätta. 

För att kunna bedriva full verksamhet bedömde förra 
året styrelse därför att medlemsavgiften behöva ökas 
och fullmäktige beslutade därför om en höjning till 48 
kr per månad. Fullmäktige beslutade dessutom att sty-
relsen skulle komma med en modell för långsiktig be-
räkning av medlemsavgiften. 

Läkarförbundets medlemsavgift har sedan 2019 för-
ändrats genom indexering som baseras på 70 % av 
innevarande års konsumentprisindex (KPI). Styrelsen 
föreslår att SYLF:s medlemsavgift årligen förändras på 

P R O P O S I T I O N

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2023 förblir 
oförändrad. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:

liknande sätt. Detta genom en indexering som baseras 
på läkarförbundets senaste indexering. Medlemsavgif-
ten bör dock även fortsättningsvis fastställas av full-
mäktige så att eventuell annan justering kan ske. 

Endast hela kronor kan rapporteras in till medlemsre-
gistret. Därmed föreslås att en förändring av medlems-
avgiften föreslås de år indexeringen motsvarar minst 
en hel kronas per månad. Indexeringen kan dock ack-
umuleras under flera år enligt nedanstående exempel.

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:

Proposition 3
Indexering medlemsavgift

• Att fastställa medlemsavgiften 
för SYLF 2023 till 48 kronor per 
månad, det vill säga 576 kronor 
per år.

• Att införa en årlig indexering av 
medlemsavgiften som baseras på 
Sveriges läkarförbunds indexe-
ring föregående år och att denna 
fastställs av fullmäktige.
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Proposition 4
Proposition Stadga

P R O P O S I T I O N
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I de nuvarande stadgarna regleras inte vilka som har 
nomineringsrätt till val under fullmäktige. Det är inte 
heller reglerat vilka som är valbara. Detta anser styrel-
sen är en svaghet i stadgarna som bör åtgärdas. Styrel-
sen anser att det är lämpligt att valberedning, lokalav-
delning samt enskild medlem har rätt att nominera. 
Valbar under fullmäktige bör begränsas till medlem i 
SYLF, med undantaget av val till mötespresidiet, sekre-
terare, valberedning samt auktoriserad revisor. För att 
föra in detta föreslår styrelsen ett tillägg av en ny § 15. 

Styrelsen föreslår även en modernisering av språket 
genom att ändra förtroendemannarevisor till förtroen-
derevisor. 

Styrelsen har även uppmärksammat att det i samband 
med stadgeändringen vid förra fullmäktige missades 
att göra ändringar av en del hänvisningar till andra pa-
ragrafer. Detta hade behövts göras då dåvarande § 18 
togs bort. Detta gör att inte alla hänvisningar till para-
grafer över § 15 har ändrats i förslaget, trots tillägget 
av en ny § 15. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:

• Att ändra stadgarna enligt följan-
de stadgeförslag.
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Proposition 4
Stadgeförslag      Spårade ändringar
Stadga SYLF     Stadga SYLF

Fastställt av SYLF:s Fullmäktige 2021 2022, gällande från 
och med 2021-05-08 2022-XX-XX

Allmänna bestämmelser

§ 1 
 
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) 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 

ekonomiska intressen, 
• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och 

vetenskapliga intressen 

samt

• att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga 
utveckling.  

 

§ 3 

Såsom yrkesförening inom Sveriges läkarförbund åligger 
det föreningen 

• att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersät-
tare för dem, 

• att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges 
läkarförbunds full-mäktigemöte, 

• att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds 
Förbundsstyrelse beslut om ändringar av eller tillägg till 
föreningens stadgar  

samt

• att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds 
fullmäktigemötes och Förbundsstyrelses beslut. 

 

§ 4 

Föreningens verksamhet handhas genom fullmäktige, 
styrelsen, lokalavdelningar, representantskap, valberedning 
samt revisorer.  

§ 5 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

Fastställt av SYLF:s Fullmäktige 2022, gällande från och 
med 2022-XX-XX

Allmänna bestämmelser 

 § 1 
 
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) 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 

ekonomiska intressen, 
• att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och 

vetenskapliga intressen 

samt

• att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga 
utveckling.  

 

§ 3 

Såsom yrkesförening inom Sveriges läkarförbund åligger 
det föreningen 

• att utse fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersät-
tare för dem, 

• att svara för sina fullmäktiges inställelse till Sveriges 
läkarförbunds full-mäktigemöte, 

• att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds 
Förbundsstyrelse beslut om ändringar av eller tillägg till 
föreningens stadgar  

samt

• att ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds 
fullmäktigemötes och Förbundsstyrelses beslut. 

 

§ 4 

Föreningens verksamhet handhas genom fullmäktige, 
styrelsen, lokalavdelningar, representantskap, valberedning 
samt revisorer.  

§ 5 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
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Medlemskap 

 § 6 
 
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.  

§ 7 

På förslag av styrelsen kan fullmäktige utse hedersmedlem 
eller -ordförande av föreningen. 

En hedersmedlem eller -ordförande har inga befogenheter 
i föreningen, heller inga formella skyldigheter gentemot 
föreningen och behöver ej uppfylla kriterier för medlemskap 
i Sveriges Läkarförbund. 

§ 8 

Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund 
kan efter ansökan hos styrelsen erhålla ett associerat 
medlemskap i föreningen. Associerad medlem äger ingen 
rösträtt vid lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller 
medräknas då antal fullmäktige och ersättare bestäms i 
enlighet med §13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdel-
ning är frivilligt för associerad medlem. 

Medlem i föreningen vars röst enligt förbundets stadga inte 
tillgodoräknas föreningen har inte rösträtt vid lokalavdel-
nings årsmöte och ska inte medräknas då antal fullmäktige 
och ersättare fastställes enligt § 13 i denna stadga. Med-
lemskap i lokalavdelning är för sådan medlem frivilligt. 

§ 9 

Föreningsmedlem som utan godtagbara skäl underlåter att 
fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller 
som bryter mot stadgan i §10 anmäls av styrelsen till Sveri-
ges läkarförbunds Förbundsstyrelse för åtgärd. 

Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbun-
det och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar 
avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslut-
ning krävs att minst fem av styrelsens ledamöter röstar för 
uteslutning. 

Medlems allmänna skyldigheter 
 

§ 10

Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och 
utveckling. 

Medlem är skyldig

• att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar, 
• att ställa sig till efterrättelse föreningens fullmäktige och 

styrelses beslut att tillhöra lokalavdelning av föreningen. 
Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen 
inom vars område medlemmen stadigvarande utövar sin

Medlemskap 

 § 6 
 
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.  

§ 7 

På förslag av styrelsen kan fullmäktige utse hedersmedlem 
eller -ordförande av föreningen. 

En hedersmedlem eller -ordförande har inga befogenheter 
i föreningen, heller inga formella skyldigheter gentemot 
föreningen och behöver ej uppfylla kriterier för medlemskap 
i Sveriges Läkarförbund. 

§ 8 

Medlem i annan yrkesförening inom Sveriges läkarförbund 
kan efter ansökan hos styrelsen erhålla ett associerat 
medlemskap i föreningen. Associerad medlem äger ingen 
rösträtt vid lokalavdelningens årsmöte och ska inte heller 
medräknas då antal fullmäktige och ersättare bestäms i 
enlighet med §13 i denna stadga. Medlemskap i lokalavdel-
ning är frivilligt för associerad medlem. 

Medlem i föreningen vars röst enligt förbundets stadga inte 
tillgodoräknas föreningen har inte rösträtt vid lokalavdel-
nings årsmöte och ska inte medräknas då antal fullmäktige 
och ersättare fastställes enligt § 13 i denna stadga. Med-
lemskap i lokalavdelning är för sådan medlem frivilligt. 

§ 9 

Föreningsmedlem som utan godtagbara skäl underlåter 
att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen 
eller som bryter mot stadgan i §10 anmäls av styrelsen till 
Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse för åtgärd. 

Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbun-
det och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar 
avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslut-
ning krävs att minst fem av styrelsens ledamöter röstar för 
uteslutning. 

Medlems allmänna skyldigheter 
 

§ 10

Medlem bör verka för föreningens sammanhållning och 
utveckling. 

Medlem är skyldig

• att följa dessa och Sveriges läkarförbunds stadgar, 
• att ställa sig till efterrättelse föreningens fullmäktige och 

styrelses beslut att tillhöra lokalavdelning av föreningen. 
Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen 
inom vars område medlemmen stadigvarande utövar sin
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verksamhet. Har ingen lokalavdelning företräde från denna 
synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma vilken lokalav-
delning vederbörande ska tillhöra.

Medlem ska betala medlemsavgift till föreningen med 
belopp som i enlighet med § 15 16 beslutas vid fullmäktige-
möte samt medlemsavgift till lokalavdelning enligt § 19. 

För associerad medlem fastställer styrelsen medlemsav-
gift.  

Fullmäktige 

§ 11 

Fullmäktigemötet är föreningens högsta beslutande organ. 
Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 maj. 
Ordinarie fullmäktigemöte bör vara ett fysiskt möte. Extra 
fullmäktigemöte behöver inte avhållas som fysiskt möte, 
utan mötesformen kan avgöras utifrån de ärenden som ska 
behandlas. 

Ordinarie fullmäktigemöte kan ske i annan form än fysiskt 
ifall extraordinära omständigheter bedöms föreligga. 

Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kal-
lelse och föredragningslista senast 30 dagar före ordinarie 
fullmäktigemöte. På föredragningslista ska upptas de 
ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Fullmäktige ska senast 14 dagar före ordinarie fullmäk-
tigemöte tillställas samtliga handlingar till ärenden som 
upptagits på dagordningen.

§ 12 

Ledamot av styrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen. 

Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer 
i föreningen och tjänsteman i föreningen har rätt att delta 
i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad 
i protokollet. Annan än ovannämnda 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 
- 15 februari närmast före ordinarie fullmäktigemöte. 

Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning 
bestäms med hänsyn till antalet föreningsmedlemmar som 
den andra veckan i augusti året före ordinarie fullmäktige-
möte var medlemmar i lokalavdelningen. Antal fullmäktige 
och ersättare, som lokalavdelningen har att utse, medde-
las av styrelsen senast den 20 augusti året före ordinarie 
fullmäktigemöte. 

Varje lokalavdelning har rätt att utse en fullmäktig för varje 
påbörjat antal medlemmar motsvarande 1/70 av antalet 
medlemmar i föreningen, dock ej färre än två fullmäktige, 
samt motsvarande antal ersättare.

verksamhet. Har ingen lokalavdelning företräde från denna 
synpunkt, har medlemmen rätt att bestämma vilken lokalav-
delning vederbörande ska tillhöra.

Medlem ska betala medlemsavgift till föreningen med be-
lopp som i enlighet med § 16 beslutas vid fullmäktigemöte 
samt medlemsavgift till lokalavdelning enligt § 19. 

För associerad medlem fastställer styrelsen medlemsav-
gift.  

Fullmäktige 

§ 11 

Fullmäktigemötet är föreningens högsta beslutande organ. 
Ordinarie fullmäktigemöte hålls varje år senast den 15 maj. 
Ordinarie fullmäktigemöte bör vara ett fysiskt möte. Extra 
fullmäktigemöte behöver inte avhållas som fysiskt möte, 
utan mötesformen kan avgöras utifrån de ärenden som ska 
behandlas. 

Ordinarie fullmäktigemöte kan ske i annan form än fysiskt 
ifall extraordinära omständigheter bedöms föreligga. 

Fullmäktige, ersättare och lokalavdelningar tillställes kal-
lelse och föredragningslista senast 30 dagar före ordinarie 
fullmäktigemöte. På föredragningslista ska upptas de 
ärenden som ska behandlas vid mötet. 

Fullmäktige ska senast 14 dagar före ordinarie fullmäk-
tigemöte tillställas samtliga handlingar till ärenden som 
upptagits på dagordningen. 

§ 12 

Ledamot av styrelsen kan inte vara fullmäktig i föreningen. 

Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer 
i föreningen och tjänsteman i föreningen har rätt att delta 
i fullmäktiges förhandlingar och få sin mening antecknad 
i protokollet. Annan än ovannämnda 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 
- 15 februari närmast före ordinarie fullmäktigemöte. 

Antal fullmäktige och ersättare för varje lokalavdelning 
bestäms med hänsyn till antalet föreningsmedlemmar som 
den andra veckan i augusti året före ordinarie fullmäktige-
möte var medlemmar i lokalavdelningen. Antal fullmäktige 
och ersättare, som lokalavdelningen har att utse, medde-
las av styrelsen senast den 20 augusti året före ordinarie 
fullmäktigemöte. 

Varje lokalavdelning har rätt att utse en fullmäktig för varje 
påbörjat antal medlemmar motsvarande 1/70 av antalet 
medlemmar i föreningen, dock ej färre än två fullmäktige, 
samt motsvarande antal ersättare.
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För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet 
krävs att lokalavdelningen i enlighet med § 19 skickat in 
justerat årsmötesprotokoll eller protokollsutdrag senast den 
10 mars. 

Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och mål-
tider finansieras 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 be-
sättas. 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 
valberedningen eller enskild fullmäktig vid mötet innan 
nomineringen förklarats avslutad. 

Röstsedel som upptar färre eller fler namn än det antal 
poster som ska besättas eller som upptar namn som inte 
nominerats är ogiltig. 

Vid val av styrelseledamöter får endast anges namn på 
personer som före mötet har föreslagits i enlighet med § 25. 
Föreligger särskilda skäl kan även annan väljas. Beslut i frå-
ga om särskilda skäl föreligger fattas av fullmäktige. Sådant 
beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet 
närvarande fullmäktige.

§ 15 

Nomineringsrätt till val under fullmäktigemöte har valbered-
ning, lokalavdelning samt enskild medlem. Valbara under 
fullmäktigemöte är medlem enligt § 6, detta gäller ej val 
enligt § 16 punkt 5, 6, 7, 20 samt val av auktoriserad revisor.  

§ 15 16

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden före-
komma: 

1. Fullmäktigemötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av föredragningslista för fullmäktigemötet 
4. Fråga om fullmäktigemötets behöriga utlysande 
5. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
6. Val av vice ordförande för fullmäktigemötet 
7. Val av sekreterare för fullmäktigemötet 
8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

fullmäktigemötets ordförande justera fullmäktigemötets 
protokoll 

9. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret, 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning

10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

För att ha rätt att låta sig representeras på fullmäktigemötet 
krävs att lokalavdelningen i enlighet med § 19 skickat in 
justerat årsmötesprotokoll eller protokollsutdrag senast den 
10 mars. 

Samtliga kostnader för fullmäktiges resor, hotell och mål-
tider finansieras 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 be-
sättas. 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 
valberedningen eller enskild fullmäktig vid mötet innan 
nomineringen förklarats avslutad. 

Röstsedel som upptar färre eller fler namn än det antal 
poster som ska besättas eller som upptar namn som inte 
nominerats är ogiltig. 

Vid val av styrelseledamöter får endast anges namn på 
personer som före mötet har föreslagits i enlighet med § 25. 
Föreligger särskilda skäl kan även annan väljas. Beslut i frå-
ga om särskilda skäl föreligger fattas av fullmäktige. Sådant 
beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet 
närvarande fullmäktige.

§ 15

Nomineringsrätt till val under fullmäktigemöte har valbered-
ning, lokalavdelning samt enskild medlem. Valbara under 
fullmäktigemöte är medlem enligt § 6, detta gäller ej val 
enligt § 16 punkt 5, 6, 7, 20 samt val av auktoriserad revisor.  

§ 16

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden före-
komma: 

1. Fullmäktigemötets öppnande 
2. Upprop och fastställande av röstlängd 
3. Fastställande av föredragningslista för fullmäktigemötet 
4. Fråga om fullmäktigemötets behöriga utlysande 
5. Val av ordförande för fullmäktigemötet 
6. Val av vice ordförande för fullmäktigemötet 
7. Val av sekreterare för fullmäktigemötet 
8. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte 

fullmäktigemötets ordförande justera fullmäktigemötets 
protokoll 

9. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret, 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning

10. Revisionsberättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
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12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för inne-
varande verksamhetsår

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 
kalenderår 

14. Av styrelsen väckta frågor (propositioner) 
15. Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor 

(motioner), vilka senast åtta veckor före fullmäktigemö-
tet skriftligen har anmälts hos styrelsen 

16. Val av styrelse enligt § 19 20 
17. Eventuella fyllnadsval av styrelseledamöter 
18. Val av ordförande för representantskapet enligt § 23  24 
19. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare 

för dessa 
20. Val av valberedning enligt § 24  25 
21. Val av revisorer och ersättare för dessa enligt § 26 
22. Övriga frågor 
23. Fullmäktigemötets avslutning

Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på 
föredragningslista, tas upp till behandling och beslut endast 
om minst tre fjärdedelar av de vid uppropet närvarande 
fullmäktige röstar bifall. 

Fullmäktiges protokoll skall göras tillgängligt för medlem-
marna senast sex veckor efter avslutat fullmäktige.

§ 16 17

Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen finner det erfor-
derligt, när representantskapet beslutar det eller minst 
20 fullmäktige skriftligen begär det. Kallelse till extra full-
mäktigemöte ska tillsändas fullmäktige senast 14 dagar 
före mötet. Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling 
och beslut endast upptagas ärende som angivits i kallel-
se till mötet.

§ 17 18

Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekom-
ma: 

• Det extra fullmäktigemötets öppnande
• Upprop och fastställande av röstlängd 
• Fastställande av föredragningslista för det extra full-

mäktigemötet 
• Fråga om det extra fullmäktigemötets behöriga utly-

sande 
• Val av ordförande för det extra fullmäktigemötet 
• Val av vice ordförande för det extra fullmäktigemötet 
• Val av sekreterare för det extra fullmäktigemötet 
• Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att 

jämte det extra fullmäktigemötets ordförande justera 
det extra fullmäktigemötets protokoll 

• Behandling av den eller de frågor som föranlett det 
extra fullmäktigemötets utlysande 

• Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta 
frågor, vilka senast 14 dagar före mötet skriftligen 
anmälts hos styrelsen 

• Det extra fullmäktigemötets avslutning

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för inne-
varande verksamhetsår

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande 
kalenderår 

14. Av styrelsen väckta frågor (propositioner) 
15. Av lokalavdelning eller enskild medlem väckta frågor 

(motioner), vilka senast åtta veckor före fullmäktigemö-
tet skriftligen har anmälts hos styrelsen 

16. Val av styrelse enligt § 20 
17. Eventuella fyllnadsval av styrelseledamöter 
18. Val av ordförande för representantskapet enligt § 24 
19. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund och ersättare 

för dessa 
20. Val av valberedning enligt § 25 
21. Val av revisorer och ersättare för dessa enligt § 26 
22. Övriga frågor 
23. Fullmäktigemötets avslutning

Vid fullmäktigemöte kan ärende, som inte upptagits på 
föredragningslista, tas upp till behandling och beslut endast 
om minst tre fjärdedelar av de vid uppropet närvarande 
fullmäktige röstar bifall. 

Fullmäktiges protokoll skall göras tillgängligt för medlem-
marna senast sex veckor efter avslutat fullmäktige.

§ 17

Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen finner det erfor-
derligt, när representantskapet beslutar det eller minst 
20 fullmäktige skriftligen begär det. Kallelse till extra full-
mäktigemöte ska tillsändas fullmäktige senast 14 dagar 
före mötet. Vid extra fullmäktigemöte kan till behandling 
och beslut endast upptagas ärende som angivits i kallel-
se till mötet.

§ 18

Vid extra fullmäktigemöte ska följande ärenden förekom-
ma: 

• Det extra fullmäktigemötets öppnande
• Upprop och fastställande av röstlängd 
• Fastställande av föredragningslista för det extra full-

mäktigemötet 
• Fråga om det extra fullmäktigemötets behöriga utlysan-

de 
• Val av ordförande för det extra fullmäktigemötet 
• Val av vice ordförande för det extra fullmäktigemötet 
• Val av sekreterare för det extra fullmäktigemötet 
• Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att 

jämte det extra fullmäktigemötets ordförande justera 
det extra fullmäktigemötets protokoll 

• Behandling av den eller de frågor som föranlett det 
extra fullmäktigemötets utlysande 

• Av lokalavdelning eller enskild fullmäktig väckta frågor, 
vilka senast 14 dagar före mötet skriftligen anmälts hos 
styrelsen 

• Det extra fullmäktigemötets avslutning
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Lokalavdelningar

§ 18 19
 
Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till 
visst angivet 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 
– 15 februari. Justerat protokoll från årsmötet ska tillställas 
föreningen. Om justerat protokoll eller protokollsutdrag 
inte inkommit från lokalavdelning senast den 10 mars, har 
lokalavdelning inte rätt att låta sig representeras vid nästföl-
jande fullmäktigemöte. 

Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens 
medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Med-
lemsavgiften administreras av föreningen. Utbetalning av 
lokalavdelnings medlemsavgift från föreningen sker först 
när föreningen erhållit justerat protokoll eller protokollsut-
drag från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften för det 
aktuella räkenskapsåret fastslagits. 

En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelning-
ens årsmöte eller allmänna medlemsmöte eller om protokoll 
enligt andra stycket ej tillsänts föreningens kansli under två 
på varandra följande år. För vilande lokalavdelning ska med-
lemsavgiften vara noll kronor. Lokalavdelningens allmänna 
medlemsmöte beslutar om att återuppta verksamheten.

Styrelsen

§ 19 20
 
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäkti-
gemöte, består av ordförande, förste vice ordförande, andre 
vice ordförande, chefredaktör för föreningens medlems-
tidning samt tre 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 två ledamöter väljs 
varje udda år. Förste vice ordförande, chefredaktör och 
ytterligare en ledamot väljs varje jämnt år. 

§ 20 21
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sty-
relsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. 
Omröstning är öppen. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande 
styrelseledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftli-
gen insänt yttrande och votum. 

Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet delta-
gande ledamots mening ska tagas till protokollet. 

Styrelsens protokoll justeras av ordförande för mötet, proto-
kollsförare och utsedd justeringsperson. 

Lokalavdelningar

§ 19
 
Föreningsmedlemmar, som har sin verksamhet förlagd till 
visst angivet 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 
– 15 februari. Justerat protokoll från årsmötet ska tillställas 
föreningen. Om justerat protokoll eller protokollsutdrag 
inte inkommit från lokalavdelning senast den 10 mars, har 
lokalavdelning inte rätt att låta sig representeras vid nästföl-
jande fullmäktigemöte. 

Lokalavdelnings årsmöte beslutar om lokalavdelningens 
medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. Med-
lemsavgiften administreras av föreningen. Utbetalning av 
lokalavdelnings medlemsavgift från föreningen sker först 
när föreningen erhållit justerat protokoll eller protokollsut-
drag från stadgeenligt årsmöte där medlemsavgiften för det 
aktuella räkenskapsåret fastslagits. 

En lokalavdelning blir vilande efter beslut på lokalavdelning-
ens årsmöte eller allmänna medlemsmöte eller om protokoll 
enligt andra stycket ej tillsänts föreningens kansli under två 
på varandra följande år. För vilande lokalavdelning ska med-
lemsavgiften vara noll kronor. Lokalavdelningens allmänna 
medlemsmöte beslutar om att återuppta verksamheten.

Styrelsen

§ 20
 
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäkti-
gemöte, består av ordförande, förste vice ordförande, andre 
vice ordförande, chefredaktör för föreningens medlems-
tidning samt tre 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 två ledamöter väljs 
varje udda år. Förste vice ordförande, chefredaktör och 
ytterligare en ledamot väljs varje jämnt år. 

§ 21
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sty-
relsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. 
Omröstning är öppen. 

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande 
styrelseledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftli-
gen insänt yttrande och votum. 

Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet delta-
gande ledamots mening ska tagas till protokollet. 

Styrelsens protokoll justeras av ordförande för mötet, proto-
kollsförare och utsedd justeringsperson. 
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§ 22
 
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom 
dessa stadgar är förbehållna fullmäktige eller representant-
skap. 

Det åligger styrelsen särskilt

• att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens 
uppgift enligt § 2,

• att verka för föreningens sammanhållning och utveck-
ling, 

• att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning, 
• att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar 

samt om godkännande av ändring av dessa, 
• att utse och entlediga föreningens kanslichef, 
• att utse firmatecknare, 
• att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte 

överlämna 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, en plan för föreningens verksamhet 
det kommande verksamhetsåret samt en ekonomisk 
redovisning och förslag till budget, 

• att vid förhinder av såväl fullmäktige som ersättare valda 
enligt denna stadgas § 15 16 punkt 19 utse fullmäktige i 
Sveriges läkarförbund.

I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska 
styrelsen, där så kan ske utan olägenhet, höra styrelserna 
för de lokalavdelningar som berörs av ärendet. 

Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och 
styrelsens förhandlingar. Förste vice ordföranden åligger att 
biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet 
och att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åliggan-
den. Andre vice ordföranden åligger att biträda ordföranden 
i ledningen av föreningens verksamhet och vid förfall för 
förste vice ordföranden fullgöra dennes åligganden. 

Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av full-
mäktige eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga presidiet 
att besluta i sådana ärenden som åligger styrelsen.

Representantskap

§ 23

Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande 
organ som företräder föreningens lokalavdelningar som ska 
hållas minst en gång per verksamhetsår. 

Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under 
året utse vem som ska representera lokalavdelningen vid 
föreningens representantskapsmöten. Lokalavdelningen 
äger rätt att utse en ledamot samt observatör till det antal 
som beslutas av styrelsen. 

§ 24

Representantskapet sammanträder på kallelse av fören-
ingens styrelse. Kallelse, upptagande ärenden som ska 
behandlas, ska utfärdas minst fyra veckor i förväg. 

§ 21 22
 
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom 
dessa stadgar är förbehållna fullmäktige eller representant-
skap. 

Det åligger styrelsen särskilt

• att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens 
uppgift enligt § 2,

• att verka för föreningens sammanhållning och utveck-
ling, 

• att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning, 
• att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar 

samt om godkännande av ändring av dessa, 
• att utse och entlediga föreningens kanslichef, 
• att utse firmatecknare, 
• att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte 

överlämna 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, en plan för föreningens verksamhet 
det kommande verksamhetsåret samt en ekonomisk 
redovisning och förslag till budget, 

• att vid förhinder av såväl fullmäktige som ersättare valda 
enligt denna stadgas § 15 16 punkt 19 utse fullmäktige i 
Sveriges läkarförbund.

I frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt ska 
styrelsen, där så kan ske utan olägenhet, höra styrelserna 
för de lokalavdelningar som berörs av ärendet. 

Ordföranden åligger att leda föreningens verksamhet och 
styrelsens förhandlingar. Förste vice ordföranden åligger att 
biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet 
och att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åliggan-
den. Andre vice ordföranden åligger att biträda ordföranden 
i ledningen av föreningens verksamhet och vid förfall för 
förste vice ordföranden fullgöra dennes åligganden. 

Presidiet ska behandla de ärenden som det ålagts av full-
mäktige eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga presidiet 
att besluta i sådana ärenden som åligger styrelsen.

Representantskap

§ 22 23

Representantskapet är ett inom föreningen rådgivande 
organ som företräder föreningens lokalavdelningar som ska 
hållas minst en gång per verksamhetsår. 

Lokalavdelningens styrelse har mandat att löpande under 
året utse vem som ska representera lokalavdelningen vid 
föreningens representantskapsmöten. Lokalavdelningen 
äger rätt att utse en ledamot samt observatör till det antal 
som beslutas av styrelsen. 

§ 23 24

Representantskapet sammanträder på kallelse av fören-
ingens styrelse. Kallelse, upptagande ärenden som ska 
behandlas, ska utfärdas minst fyra veckor i förväg. 
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För behandling av ärende, som styrelsen bedömer vara 
brådskande kan representantskapet sammanträda efter 
kortare kallelsetid. 

Styrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst 
fem lokalavdelningar begär det. 

Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige 
på ett år och har i uppdrag att tillsammans med styrelsen 
planera representantskapet. 

Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet 
inom sig två representanter att jämte representantskapets 
ordförande justera protokollet. 

Representantskapets protokoll ska uppta representantska-
pets rådgivande beslut. Har beslut fattats efter omröstning, 
ska detta anges i protokollet med angivande av namn på de 
ledamöter som företräder från beslutet skiljaktig uppfatt-
ning.

Valberedning

§ 24 25

Valberedningen väljs för en period om ett år och består 
av fem ledamöter, varav en sammankallande, samt två 
ersättare. Valberedningen 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, tillstäl-
la föreningens kansli fullständiga namnförslag i så god tid 
att dessa kan utsändas med handlingarna till fullmäktige-
mötet. 

Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent 
förhinder. 

Revisorer

§ 25 26

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två 
förtroendemannarevisorer förtroenderevisorer och en auk-
toriserad revisor. Två ersättare ska finnas för förtroende-
mannarevisorerna förtroenderevisorerna och en ersättare 
ska finnas för den auktoriserade revisorn. 

Förtroendemannarevisorerna Förtroenderevisorerna och 
deras ersättare väljs för en period av två år. Varje år 
väljs en förtroendemannarevisor förtroenderevisor och en 
ersättare. Den som innehar eller under föregående verk-
samhetsår innehaft styrelseuppdrag är inte valbar som 
revisor eller ersättare. Uppdrag som revisor eller ersätta-
re kan inte under samma verksamhetsår kombineras med 
uppdrag för valberedningen. 

Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revi-
sorns ersättare väljs för en period av ett år. 

Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseen-
de styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregå-

För behandling av ärende, som styrelsen bedömer vara 
brådskande kan representantskapet sammanträda efter 
kortare kallelsetid. 

Styrelsen ska kalla representantskapet till möte om minst 
fem lokalavdelningar begär det. 

Ordförande för representantskapet väljs av fullmäktige 
på ett år och har i uppdrag att tillsammans med styrelsen 
planera representantskapet. 

Vid varje representantskapsmöte utser representantskapet 
inom sig två representanter att jämte representantskapets 
ordförande justera protokollet. 

Representantskapets protokoll ska uppta representantska-
pets rådgivande beslut. Har beslut fattats efter omröstning, 
ska detta anges i protokollet med angivande av namn på de 
ledamöter som företräder från beslutet skiljaktig uppfatt-
ning. 

Valberedning

§ 25

Valberedningen väljs för en period om ett år och består 
av fem ledamöter, varav en sammankallande, samt två 
ersättare. Valberedningen 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, tillstäl-
la föreningens kansli fullständiga namnförslag i så god tid 
att dessa kan utsändas med handlingarna till fullmäktige-
mötet. 

Ersättare träder i tjänst när ordinarie ledamot får permanent 
förhinder. 

Revisorer

§ 26

Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två 
förtroenderevisorer och en auktoriserad revisor. Två ersätta-
re ska finnas för förtroenderevisorerna och en ersättare ska 
finnas för den auktoriserade revisorn. 

Förtroenderevisorerna och deras ersättare väljs för en 
period av två år. Varje år väljs en förtroenderevisor och en 
ersättare. Den som innehar eller under föregående verksam-
hetsår innehaft styrelseuppdrag är inte valbar som revisor 
eller ersättare. Uppdrag som revisor eller ersättare kan inte 
under samma verksamhetsår kombineras med uppdrag för 
valberedningen. 

Den auktoriserade revisorn och den auktoriserade revisorns 
ersättare väljs för en period av ett år. 

Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse, avseende 
styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående 
kalenderår. Denna ska tillställa föreningens kansli i så god 
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ende kalenderår. Denna 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

§ 26 27

Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på 
vars föredragningslista 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 
godkännas av Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse. 

tid att den kan utsändas med handlingarna till fullmäktige-
mötet. 

Revisionsberättelse ska framläggas för närmast följande 
ordinarie fullmäktigemöte.

Stadgeändring

§ 27

Ändring av dessa stadgar beslutas av fullmäktigemöte, på 
vars föredragningslista 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 
godkännas av Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse. 



Proposition 5
Resereglemente

4 4 

I våra stadgar står följande: 

§7 

På förslag av styrelsen kan fullmäktige utse he-
dersmedlem eller -ordförande av föreningen. 

En hedersmedlem eller -ordförande har inga befogen-
heter i föreningen, heller inga formella skyldigheter 
gentemot föreningen och behöver ej uppfylla kriterier 
för medlemskap i Sveriges Läkarförbund. 

Heidi Stensmyren är specialist i anestesi och intensiv-
vård och arbetar som temachef för Kvinnohälsa och 
Hälsoprofessioner på Karolinska Universitetssjukhuset 
i Stockholm. Hon är för närvarande ordförande i World 
Medical Association, WMA. Mellan år 2007–2009 var 
Heidi ordförande i SYLF och mellan 2014–2020 var hon 
ordförande i Sveriges läkarförbund. Under alla sina år 
som engagerad i Läkarförbundet har hon arbetat för att 

P R O P O S I T I O N

I SYLF:s resereglemente (§1, 4 mom) står idag följan-
de: 

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 barnpassa-
re eller för professionell barnpassning, om detta är 
nödvändigt för att ledamoten ska kunna genomföra 
sitt uppdrag. Denna typ av ersättning är förmånspliktig 
och SYLF:s kansli kommer att rapportera förmånsvär-
det till skattemyndigheten. Det åligger ledamoten att 
betala förmånsskatt. SYLF ersätter kostnaden för 
barnet med priset för ordinarie barnbiljett.

Styrelsen anser att det är problematiskt att begränsa 
ersättning för barnpassning till barn som är ett år eller 
yngre. När barnet blir över ett år är det för en förälder i 
princip omöjligt att delta i möten med bibehållen kon-
centration och utan att störa övriga mötesdeltagare. 
Att begränsa rätten till professionell barnpassning till 
barn under ett år riskerar att missgynna de föräldrar 
som tar ut den senare delen av föräldraledigheten. 

förbättra för de yngre läkarna, oavsett i vilken roll hon 
har verkat. Detta har synts konkret inte minst i avtals-
rörelser, nu senast i avtalsrörelsen 2020 som resulte-
rade i flera unika och fördelaktiga skrivningar för unga 
läkare. Men också genom att hon ständigt lyft och 
uppmuntrat yngre kollegor i organisationen och på så 
sätt bidragit till att säkra återväxten i Läkarförbundet. 
Hennes fortsatta uppdrag som ordförande i WMA visar 
på hennes alltjämt genuina engagemang för läkare och 
våra villkor. Heidi är en stor förebild för många av oss. 

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:

Proposition 6
Hedersordförande

Styrelsen föreslår fullmäktige besluta:

• Att ändra resereglementet (§1, 4 
mom) till:   

• Att utse Heidi Stensmyren till 
hedersordförande i SYLF 

"Vald ledamot i SYLF:s styrelse med barn upp till två års 
ålder kan erhålla ersättning för kostnader för resa och 
boende för barnet och medföljande barnpassare eller 
för professionell barnpassning, om detta är nödvändigt 
för att ledamoten ska kunna genomföra sitt uppdrag. 
Denna typ av ersättning är förmånspliktig och SYL-
F:s kansli kommer att rapportera förmånsvärdet till 
skattemyndigheten. Det åligger ledamoten att betala 
förmånsskatt. SYLF ersätter kostnaden för barnet med 
priset för ordinarie barnbiljett."

• Att styrelsen får i uppdrag att till fullmäktige 
2023 presentera en utredning av hur stycket 
om barnpassning i resereglementet också 
kan omfatta övriga förtroendevalda i SYLF, 
vid centralt anordnade aktiviteter.  
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Motioner 2022



47 



Sammanfattning av motioner     
Sammanfattning av Att-satser

4 8 

• Att SYLF inför Team Drive till lokalavdelningar som 
önskar och står för kostnaden centralt (1) 

• Att SYLF:s centrala styrelse stiftar ett pris att årligen 
delas ut till en lokalaktiv medlem (2) 

• Att arbetsgruppen arbetar med att ta fram en tydlig 
struktur för hur kandidater ska redovisa i sin meritlis-
ta vad de gjort/gör; (3) 

• Att styrdokumentet innehåller vägledning kring hur 
valberedningen ska rangordna kandidater, vilket i sin 
tur baserar sig på meritokrati; (3)

• Att arbetsgruppen ser över hur man får fler personer 
att söka till förtroendeposter; (3) 

• Att arbetsgruppen ser över riktlinjer för ekonomisk 
ersättning till valberedningen. (3) 

• Att en arbetsgrupp sätts samman under 2022 för att 
ta fram ett styrdokument för valberedningen, som 
sedan får gå på remiss till alla lokalavdelningar; (3) 

• Att en stadgeändring av §15 godkänns av SYLFs full-
mäktige för att sedan i sedvanlig ordning skickas till 
Förbundsstyrelsen för godkännande. Stadgeändring-
en avser tidigareläggande av val av valberedning så 
att det valet tas mellan nuvarande punkt 8 och 9.  (4) 

• Att en stadgeändring godkänns av SYLFs fullmäkti-
ge för att sedan i sedvanlig ordning skickas till För-
bundsstyrelsen för godkännande (se sida 14-15 för 
specifika ändringar, motion nummer 5) 

• Att SYLF bevakar ST-ingångslönerna för läkare som 
genomfört BT (6) 

• Att SYLF verkar för att ingångslönerna för ST 2021 
är likartade eller höger än motsvarande ST 2015 (6) 

• Att SYLF verkar för ett system som underlättar för 
läkare i utsatt position att kunna skyddas som indi-
vider (7) 

• Att publicering av AT-rankingen respektive utmär-
kelsen Schysst rekrytering ej ska ske i anslutning till 
varandra, utan att man vid publicering strävar efter 
minst 1 månads mellanrum mellan dessa nyheter.  (8)  

• Att SYLF endast publicerar Moderna läkare digi-
talt. (9) 

• Att det sker en årlig uppföljning av nyckeltal gällan-
de MLs läsare och ekonomi som presenteras för lo-
kalavdelningarna; (10) 

• Att möjligheten att avsäga sig papperstidningen görs 
tydlig och tillgänglig för medlemmarna; (10) 

• Att SYLF har som ambition att ML på sikt ska ges ut 
endast digitalt och beslut om när denna övergång 
sker skall vara baserad på den årliga uppföljning-
en; (10) 

• Att det sker ett mer aktivt arbete med att sprida artik-
lar från ML digitalt i olika kanaler. (10) 

SY L F:S M OT I O N E R

• Att avslå motionen (1)  

• Att bifalla motionen (2)  

• Att bifalla första att-satsen (3)  

• Att avslå andra att-satsen (3) 
 

• Att avslå tredje att-satsen (3)  

• Att avslå fjärde att-satsen (3)  

• Att avslå femte att-satsen (3)  

• Att avslå motionen (4)  

• Att avslå motionen (5)  

• Att anse motionens första att-sats besvarad (6)  

• Att avslå motionens andra att-sats (6)  

• Att avslå motionen (7)  

• Att anse motionen besvarad (8)  

• Att avslå motionen (9)  

• Att avslå första att-satsen. (10)  

• Att bifalla andra att-satsen. (10)  

• Att avslå tredje att-satsen. (10)  

• Att avslå fjärde att-satsen. (10)  

Sammanfattning av styrelsens förslag till fullmäktige



Motion 1
Google Team drive 

Styrelsens yttrande

SYLFs styrelse delar motionärens önskan om att ha 
ett samlat system för arbetsdokument med syfte att 
förenkla styrelsens arbete. I dagsläget kan lokalavdel-
ningarna få tillgång till AdminControl som används av 
förbundet utan extra kostnad för lokalavdelningarna. 
AdminControl har också genomgått säkerhetskontroll 
och är godkänd utifrån GDPR-synpunkt.  

Att köpa in ett nytt system för användning skulle san-
nolikt skapa höga kostnader och vi skulle inte veta i vil-
ken utsträckning förtroendevalda skulle använda sig av 
systemet.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige:
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Google Drive är ett enkelt verktyg för att samla doku-
ment och andra viktiga papper för föreningen. Idag kan 
lokalavdelningarna spara sina dokument på den Drive 
som är kopplat till gmail-adressen man har upprättat. 
En styrelseledamot kan få tillgång till Driven genom 
att logga in på Google-kontot kopplat till Gmail. Sedan 
Google har infört två-faktorverifiering är det inte möjligt 
för alla styrelsemedlemmar att få tillkomst till kontot 
och därmed Driven. Det innebär att alla styrelsemed-
lemmar inte kan ta del av de dokument som används 
i verksamheten. Att istället införa Google Team Drive 
skulle innebära att varje enskild styrelsemedlem kan 
registreras som användare i Driven. Detta skulle vara 
både säkrare (mindre spridning av lösenord till gemen-
samma mailen) och mer effektivt med bättre tillgång 
för styrelsen till viktiga dokument.  

SY L F:S M OT I O N E R

• Att SYLF inför Team Drive till lokalav-
delningar som önskar och står för 
kostnaden centralt.  

• Att avslå motionen.

SYLF Norrbotten yrkar därför:
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Motion 2
Årets SYLF:are 

Vår förening är beroende av våra lokalavdelningar och 
de fantastiska människor som frivilligt engagerar sig i 
dem. På många orter kan det vara svårt att motivera 
och locka till lokalt engagemang. Vi menar att utmär-
kelsen Årets SYLFare (eller motsvarande namn), som 
av den centrala styrelsen skulle utges varje år till en 
nominerad och engagerad lokalaktiv, skulle främja det 
lokala engagemanget. 

SYLF Norrbotten yrkar därför:

Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar SYLF Norrbotten för motionen och för 
den strålande idén med en utmärkelse som utser årets 
SYLFare. Precis som ni skriver är vår förening beroende 
av alla fantastiska människor som engagerar sig och 
tar av sin fritid för att driva fackliga frågor och förbättra 
för Sveriges underläkare. Vi instämmer i att en årlig ut-
märkelse, till en engagerad lokalaktiv person, på ett fint 
sätt skulle lyfta, uppmärksamma och främja det lokala 
engagemanget. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige:

SY L F:S M OT I O N E R

• Att SYLF:s centrala styrelse stiftar 
ett pris att årligen delas ut till en 
lokalaktiv medlem.

• Att bifalla motionen. 



Motion 3
Motion om SYLF:s valberedning 
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På de senaste två fullmäktige har det uppstått fråge-
tecken och diskussion kring vad som bör beaktas och 
vad som ska anses meriterande vid personval. Valbe-
redningens uppdrag är att ta fram lämpliga kandidater. 
Det är en svår process som skulle dra nytta av tydligare 
riktlinjer och bättre rutiner som förslagsvis skulle kun-
na formuleras i ett styrdokument.  

Det finns flera frågor som behöver behandlas detta 
styrdokument, bland annat hur nära politiken eller ar-
betsgivaren får man stå; om det är okej att vara chef; 
definition av vad man som kandidat är skyldig att delge 
valberedningen i sitt CV; samt många fler. En tydlig hie-
rarki av kriterier som har sin grund i meritokrati behöver 
därtill definieras och ska fungera som ett stöd för val-
beredningen i rangordning av kandidater. Likarättspoli-
cyn är redan nu ett bra stöd, men vi anser inte den vara 
tillräcklig för ändamålet.  
Genom att säkerställa en tydligare mall och instruktion 
för fackligt CV kan man undvika missförstånd när det 
kommer till den uppsjö av förkortningar som används 
inom Sveriges Läkarförbund. För att förstå en kandi-
dats meriter och kunna värdera dessa behöver valbe-
redningen dessutom förstå vad varje merit inneburit för 
insats från kandidatens sida. 
Ett återkommande problem vid personval är också det 
relativt låga antalet sökande till posterna där vi miss-
tänker att fler kan tänka sig att kandidera men av olika 
skäl inte tillfrågar sin respektive lokalavdelning om en 
nominering och inte känner att de kan nominera sig 
själva. Det tycker vi är något som inte gagnar SYLF i 
längden. 

Sist men inte minst, valberedningen är en mycket viktig 
del i föreningens interna demokrati och behöver lägga 
ner mycket tid på att på ett så bra och strukturerat sätt 
som möjligt bereda val till viktiga förtroendeposter i 
SYLF. Det är rimligt att denna typ av insatser för fören-
ingen ersätts ekonomiskt. 

SYLF Stockholm yrkar därför:

SY L F:S M OT I O N E R

• Att en arbetsgrupp sätts samman 
under 2022 för att ta fram ett 
styrdokument för valberedningen, 
som sedan får gå på remiss till alla 
lokalavdelningar; 

• Att styrdokumentet innehåller vägledning 
kring hur valberedningen ska rangordna kan-
didater, vilket i sin tur baserar sig på merito-
krati;  

• Att arbetsgruppen arbetar med att ta fram en 
tydlig struktur för hur kandidater ska redovisa 
i sin meritlista vad de gjort/gör;  

• Att arbetsgruppen ser över hur man får fler 
personer att söka till förtroendeposter;  

• Att arbetsgruppen ser över riktlinjer för eko-
nomisk ersättning till valberedningen.



SYLF:s styrelse tackar för en viktig motion. Styrelsen 
delar motionärens ståndpunkt; valberedningens upp-
drag är oerhört viktigt. Att kunna intervjua personer, 
sammanställa materialet och ge förslag på kandidater 
till en ny styrelse tar en ansenlig tid i anspråk och kräver 
såväl hårt arbete som kunskap. För att underlätta val-
beredningens arbete finns det idag på SYLF:s hemsida 
ett exempel på arbetsordning och en checklista för val-
beredningen att använda som stöd. Styrelsen har det 
senaste året också försett samtliga i valberedningen 
med boken ”Ordning och bereda”. Detta för att stärka 
valberedningen ytterligare. Styrelsen ställer sig positiv 
till att inrätta en arbetsgrupp. Förhoppningsvis kan ar-
betet bli ännu tydligare, enklare och bättre. En naturlig 
uppgift för en sådan arbetsgrupp skulle till exempel 
kunna vara att skapa vägledande styrdokument.  

Inom ramen för SYLF:s årliga budget har det funnits en 
specifik post avsatt för att täcka eventuella utgifter el-
ler lönebortfall som valberedningen haft. Vi kan, när vi 
tar del av årsredovisningen 2021, konstatera att utfallet 
enbart uppgått till 11% av avsatt belopp i budgeten. I 
SYLF:s framtida budget kommer det fortsatt finnas 
utrymme för valberedningen att ansöka om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst och/eller extra utgifter kopp-
lade till arbetet.  

Så som att-satserna i motionen för närvarande är for-
mulerade kan inte de fyra sista stå för sig själva.  
  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige:
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Motion 3
Styrelsens yttrande         

SY L F:S M OT I O N E R

• Att bifalla första att-satsen; 

• Att avslå andra att-satsen;

• Att avslå tredje att-satsen;

• Att avslå fjärde att-satsen;

• Att avslå femte att-satsen.



Motion 4     
Motion om att tidigarelägga val av 
valberedningen 
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Val av valberedning ska ske vid SYLFs fullmäktige och 
är reglerad i §24 i stadgan. Det är ett otroligt viktigt upp-
drag som är avgörande för vår yrkesförenings framtid 
och interna demokratiska process.  
 
Under de senaste årets fullmäktige hamnade val av val-
beredning som näst sista punkt i dagordningen. I §15 
i SYLFs stadga antagen 210509 står val av valbered-
ningen som punkt 20 av 23 i listan av ärenden som ska 
förekomma på fullmäktige. Det tar tid att gå igenom no-
mineringar under FUM, lyssna på pläderingar och välja 
valberedningens sammankallande. Det är inte fördel-
aktigt för vår interna demokrati att lägga den punkten 
så långt ner på dagordningen när alla är trötta efter två 
intensiva dagar.  

SYLF Stockholm yrkar därför:

SY L F:S M OT I O N E R

Styrelsens yttrande

Styrelsen håller helt med om att valberedningens arbe-
te är väldigt viktigt och förstår motionens intension. En-
ligt motionen skulle val av valberedningen göras innan 
genomgången av det gångna året. Det skulle även ske 
innan samtliga andra val. Styrelsen anser att samtliga 
val som förberetts av valberedningen bör ske innan val 
av ny valberedning. Dessutom förbereds inte valet av 
ny valberedning av vare sig valberedning eller styrelse 
utan sker med öppen nominering under mötet. Att ha 
valet till valberedning så tidigt som motionären föreslår 
gör att det blir väldigt ont om tid för nominering samt 
diskussioner och funderingar kring de nominerade. 
Detta skulle riskera den demokratiska processen med 
valet av valberedning. 

Tilläggas ska även att vilken ordning ärenden tas upp 
under fullmäktigemötet bestäms av föredragnings-
listan. Denna ska enligt 15 § punkt 3 fastställas av 
fullmäktige. Fullmäktige kan därmed alltid ändra ord-
ningen och besluta om val av valberedning ska ske vid 
annan tidpunkt under fullmäktigemötet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige besluta:

• Att en stadgeändring av §15 god-
känns av SYLFs fullmäktige för att 
sedan i sedvanlig ordning skickas till 
Förbundsstyrelsen för godkännande. 
Stadgeändringen avser tidigare-
läggande av val av valberedning så 
att det valet tas mellan nuvarande 
punkt 8 och 9.  

• Att avslå motionen. 



SYLF:s styrelse består för närvarande av sju ledamö-
ter. En av dessa är chefredaktör för Moderna Läkare, 
vilket tar upp merparten av den ledamotens tid. SYLF 
har ett otroligt viktigt uppdrag och representerar drygt 
25% av Läkarförbundets medlemmar. Under de kom-
mande åren har SYLF en fullspäckad plan med Strategi 
2026 och en avgörande avtalsrörelse 2024. Med tanke 
på styrelsens uppdrag upplever vi i SYLF Stockholm att 
styrelsen till antalet är för liten. Marginaler torde ock-
så krävas i det fall en ledamot väljer att lämna av olika 
skäl, med tanke på den arbetsbörda som då uppstår. 
Vid frånfälle av vice ordförande och/eller andre vice 
ordförande finns det enligt stadgarna ingen möjlighet 
att de facto “flytta upp” en ledamot till presidiet, då 
personer måste väljas till dessa poster specifikt. Detta 
har tyvärr skett mer än vid ett tillfälle under SYLFs mo-
derna historia och leder till turbulens i föreningen och 
hög arbetsbelastning för övriga ledamöter. I en sådan 
situation skulle styrelsen snabbt och effektivt kunna 
konstituera om sig och fortsätta sitt viktiga arbete, om 
den möjligheten fanns. 

Nuvarande SYLF Stadga antagen 210508 lyder (urval): 

§9 
[...] Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur för-
bundet och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar 
avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslutning 
krävs att minst fem av styrelsens ledamöter röstar för ute-
slutning. 

§19 
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie fullmäkti-
gemöte, består av ordförande, förste vice ordförande, andre 
vice ordförande, chefredaktör för föreningens medlemstid-
ning samt tre övriga ledamöter. Ordförande, förste vice ordfö-
rande och andre vice ordförande 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. 

§20 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrel-
sen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande. Om-
röstning är öppen. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Frånvarande 
styrelseledamot äger rätt deltaga i besluten genom skriftli-
gen insänt yttrande och votum. [...] 

Med stöd i §20 kan man dra slutsatsen att ett jämnt 
antal ledamöter inte utgör hinder för att fatta beslut. 

SYLF Stockholm yrkar därför:

Motion 5
Motion om nationella styrelsens 
storlek och konstituering 

SY L F:S M OT I O N E R

• Att en stadgeändring godkänns av 
SYLFs fullmäktige för att sedan i 
sedvanlig ordning skickas till För-
bundsstyrelsen för godkännande. 
Stadgeändringen avser följande:  

§9 
[...] Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem 
ur förbundet och föreningen enligt Sveriges läkar-
förbunds stadgar avges av styrelsen. För beslut om 
tillstyrkande av uteslutning krävs att minst sex fem av 
styrelsens ledamöter röstar för uteslutning. 

§19 
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie 
fullmäktigemöte, består av ordförande, förste vice 
ordförande, andre vice ordförande, chefredaktör för 
föreningens medlemstidning samt tre sex övriga 
ledamöter. Styrelsen utser inom sig Ordförande, 
förste vice ordförande och andre vice ordförande 
som, tillsammans med ordförande, utgör styrelsens 
presidium. 
Samtliga styrelseledamöter utses för en period av 
två år. Ordförande, andre vice ordförande och två tre 
ledamöter väljs varje udda år. Förste vice ordförande, 
Chefredaktör och ytterligare en ledamot tre ledamö-
ter väljs varje jämnt år.   

§20 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
Styrelsen är beslutsmässig då fyra fem ledamöter är 
närvarande. Omröstning är öppen. 
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Från-
varande styrelseledamot äger rätt deltaga i besluten 
genom skriftligen insänt yttrande och votum. [...] 

5 4 



Motion 5
Styrelsens yttrande

Styrelsen håller med om att det arbete som bedrivs i 
styrelsen är både viktigt och tidskrävande. Att tillsätta 
en till ledamot i föreningen är en god tanke men styrel-
sen tror att de ekonomiska resurser som det skulle ta 
i anspråk kan användas på ett mer kostnadseffektivt 
sätt. Om föreningen skulle utöka sin styrelse med en 
till ledamot skulle det kosta mellan cirka 110 000 – 
170 000 kronor per år, enbart i ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och arvode. Utöver detta tillkommer er-
sättning för resor, boende etc. Att styrelsen skulle vara 
ett jämnt antal har nackdelar i händelse av votering 
då situationen kan uppstå att halva antalet ledamöter 
tycker en sak och halva en annan. Att ordförande kan 
använda sin utslagsröst är en möjlighet men enligt 
vår erfarenhet något som helst ska undvikas. När vi 
resonerat om hur vi skulle få ut mest nytta för de eko-
nomiska resurser som föreningen har tror vi att utöka 
kansliet skulle kunna vara en bättre idé.  

Vi är givetvis medvetna om de avhopp, under pågåen-
de verksamhetsår, som skett i styrelsen vid flertalet 
tillfällen och håller helt med om att det skapar onödig 
stress när styrelsen egentligen skulle behöva arbetsro 
och komma igång med arbetet. Att ledamöter avgår 
från sina uppdrag under ett pågående verksamhetsår 
kommer naturligtvis fortsätta inträffa framöver då oli-
ka livsomständigheter gör att personer ibland inte kan 
fullfölja sina åtaganden. I händelse av detta framöver 
tror styrelsen också att föreningen skulle gynnas av en 
större flexibilitet när det gäller presidieposter. Det sker 
redan idag i flera stora föreningar och föregående år 
lade styrelsen fram just en sådan proposition.  

 Som att-satsen nu är formulerad kan vi dock inte 
ställa oss bakom den, då vi anser att styrelsen för-
visso bör få möjlighet att konstituera sig själv men vi 
tror inte på tanken om att utöka styrelsen med en till 
ledamot.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige besluta:
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SY L F:S M OT I O N E R

• Att avslå motionen.



Motion 6
ST-lön efter genomförd BT 

Bastjänstgöring (BT) har införts i flera regioner och de 
första BT-läkarna är snart klara med sin tjänstgöring. 
De senaste åren har SYLF verkar för rimliga BT-in-
gångslöner även om förhandling med arbetsgivare 
många gånger varit svår. Då de första BT-läkarna nu 
snart är färdiga behöver vi även bevaka hur dessa lä-
kares ST-ingångslöner hamnar. Då BT är en del av ST 
2021 får BT-läkaren tolkas ha högre kompetens än de 
som startar ST 2015 vilket leder till att deras ingångs-
lön borde ligga högre än tidigare ST-ingångslöner. Vi 
behöver lägga fokus och bevaka att BT-läkarna får lö-
neförhandla innan ST och att deras ingångslön hamnar 
på rätt nivå för att undvika ytterligare lönedumpning.

SYLF Malmö och SYLF Östra Skåne yrkar därför:
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SY L F:S M OT I O N E R

5 6 

• Att SYLF bevakar ST-ingångslönerna 
för läkare som genomfört BT;  

• Att SYLF verkar för att ingångslö-
nerna för ST 2021 är likartade eller 
höger än motsvarande ST 2015. 



Motion 6
Styrelsens yttrande
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Styrelsen anser att den problematik som lyfts fram i 
motionen är väldigt viktig att fråga. Vi ser med stor oro 
på de uppgifter vi får om att lönerna för de läkare som 
gör bastjänstgöring i många fall ligger en bra bit under 
lönerna för ST-läkare. Eftersom bastjänstgöringen är 
en del av specialisttjänstgöringen anser vi att lönerna 
ska vara i samma nivå som ST-läkarna. I samband 
med förhandlingarna om bastjänstgöringen och hur 
anställningsformen skulle se ut ansåg läkarförbun-
det att det bästa alternativet var att dela upp det så 
att bastjänstgöringen skulle göras under en separat 
tidsbegränsad anställning. Tanken bakom detta var att 
man på det sättet skulle få till en ny löneförhandling 
efter avslutad BT vilket skulle kunna leda till högre lö-
ner. SYLF varnade redan då för att detta snarare skulle 
kunna leda till lägre löner. Vi får nu också signaler på 
att löneförhandlingen efter avslutad BT kanske inte 
kommer leda till högre löner vid övergången till ST. 

Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att beva-
ka lönerna för BT-läkarna. När det gäller BT så kan 
den antingen göras under en separat tidsbegränsad 
anställning eller inom ramen för en ST med tillsvida-
reanställning. För att särskilja olika typer av tjänster i 
lönestatistik används så kallade AID-koder. Det finns 
en AID-kod för BT-läkare som är anställd med en 
tidsbegränsad anställning. Görs dock BT inom ramen 
för en ST kommer dock denna läkare AID-kodas som 
ST-läkare. Detta gör att man inte kommer kunna få 
fram fullständig statistik genom den partsgemensam-
ma lönestatistiken. Att på central nivå kunna följa vilka 
som gjort BT och se vad de får för lön senare är därför 
mycket svårt. Därför faller mycket av arbetet denna 
bevakning läkarförbundets lokalföreningar och, i de 
fall de har sådana, i deras förhandlingsdelegationer. 

För att SYLF ska kunna påverka bevakningen är det 
viktigt att SYLF:are finns representerade i lokalfören-
ingarna och deras eventuella förhandlingsdelegatio-
ner. Det pågår ett arbete med att förmå lokalförening-
arna att inse att SYLF enligt läkarförbundets stadgar 
ska vara representerade i deras styrelser. Vi har även 
startat upp ett nätverk för de inom SYLF som antingen 
sitter med i de lokala förhandlingarna eller är intresse-
rade av att göra det. Dessutom har det startats upp en 
BT-arbetsgrupp där denna fråga kommer bevakas och 
diskuteras. Frågan om lönerna för BT och ingångslö-
nerna för ST-läkarna efter BT lyfts även i läkarförbun-
dets nationella förhandlingsdelegation. 

Ingångslönerna är inget som förhandlas fackligt. 
Dessa förhandlas individuellt mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren. Därmed kan vi inte verka för 
ingångslönerna. Det vi däremot kan göra, och planerar 

att göra, är att påverka genom att informera om vikten 
av bra ingångslöner och hur lönebildningen fungerar. 
Enligt formuleringen av andra att-satsen ska vi verka 
för att ingångslönerna ska vara likartade eller högre för 
ST 2021 än ST 2015. Styrelsen anser att lönerna ska 
vara likvärdiga oavsett om man gör ST enligt ST 2021 
eller ST 2015. Eftersom BT är en del av ST 2021 bety-
der det att ingångslönen för en BT-läkare därmed är in-
gångslönen för ST 2021. Sker ingen annan löneökning 
än genom lönerevisionen bör dessutom lönerna för ST 
vara likvärdig oavsett hur långt man kommit inom sin 
ST. Att SYLF ska verka för högre ingångslöner för ST 
2021 än ST 2015 anser vi därför är olämpligt. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige besluta:

SY L F:S M OT I O N E R

• Att anse motionens första att-sats 
besvarad; 

• Att avslå motionens andra att-sats.



Motion om otrygghet  

Nyheterna om hot och våld ökar både i samhället i stort 
men allt fler professioner i socialt utmanande position 
som sjukvård och socialtjänst vittnar om att man blir 
utsatt och känner otrygghet som individ. Socialtjänst-
arbetare har begärt att kunna få skyddad identitet och 
blåljusskydd har redan införts. Ett explicit skydd för lä-
kare lyser dock med sin frånvaro. Detta drabbar givet-
vis alla men kanske allra värst de som är nya i sin pro-
fession, och inte hunnit lära känna sitt patientklientel 
och har större osäkerhet kring sin egen roll som läkare. 
 
Många andra yrkeskategorier väljer i olika grad att bara 
visa sitt förnamn eller liknande på sin namnskylt. Att 
undersöka hur man på liknande sätt skulle kunna skyd-
da läkare vore önskvärt, rimligen tillsammans med Lä-
karförbundet och i samråd med berörda myndigheter. 
En, i t.ex. rättsfall, enkelt spårbar pseudonym som an-
vänds under arbete i utsatt position skulle t.ex. kunna 
vara ett förslag. 

SYLF Mellersta Skåne yrkar därför:
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Motion 7

Tack för motionen. Underläkares säkerhet och trygghet 
är viktig för en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbete. 
Vi håller med motionären om att detta är en viktig fråga 
och att underläkare aldrig ska utsättas för hot och våld 
på arbetsplatsen. 
I Sverige finns det inget lagstadgat krav att bära namn-
skylt. Arbetsgivaren har dock sin rätt att arbetsleda 
verksamheten. Detta inkluderar även att bära namn-
skylt.  
Det är dock arbetsgivarens ansvar att utveckla en 
handlingsplan för att säkerställa arbetstagarnas säker-
het mot hot och våld på arbetsplatsen. Det är arbetsgi-
varens ansvar att se till att det finns samarbete mellan 
väktare och polis så att arbetstagare skyddas på bästa 
sätt. Likaså att se till att eftervården och rehabilitering 
av den utsatta arbetstagaren finns och är adekvat nog 
för att denna ska kunna återgå till sitt arbete på ett sä-
kert sätt.  

Styrelsens yttrande

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige: 

SY L F:S M OT I O N E R

• Att SYLF verkar för ett system som 
underlättar för läkare i utsatt posi-
tion att kunna skyddas som individer. 

• Att avslå motionen.



Motion 8
Motion om publicering av AT-rankningen 
och Schysst Rekrytering  
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Publicering av AT-rankningen är ett viktigt redskap för 
SYLF som når ut till många - medlemmar, arbetsgivare, 
politiker och olika organisationer. I AT-rankingen 2021 
placerade sig Capio S:t Görans sjukhus sist, något som 
uppmärksammades i samband med publiceringen. Tre 
dagar efter att AT- rankningen publicerades kom en ar-
tikel i Läkartidningen om Schysst Rekrytering där sam-
ma sjukhus prisades för Schysst Rekrytering. Både 
rankningen och Schysst Rekrytering gäller AT, men är 
två helt olika saker. I media och för medlemmar kan 
det lätt blandas ihop och det är därför inte önskvärt att 
dessa presenteras samtidigt.  

 SYLF Stockholm yrkar därför: 

SY L F:S M OT I O N E R

Styrelsens yttrande

Schysst rekrytering har traditionellt sett, sedan starten 
2018, delats ut vart annat år på kongressen Framtidens 
Specialistläkare (FSL) i Malmö. I styrelsen, samt bland 
lokalaktiva som arbetar väldigt aktivt med Schysst re-
krytering, har vi upplevt att det krävs en väldigt stor in-
sats årligen med detta arbete. Det märks framför allt 
när styrelser är nya och snabbt behöver sätta sig in i 
förfarandet, samt i stora orter med många sjukhus som 
ska bedömas. Därför har styrelsen, i samråd med en ar-
betsgrupp bestående av lokalaktiva medlemmar, tagit 
fram kriterier för utmärkelsen Fortfarande Schysst! där 
vi delar ut en förenklad version av utmärkelsen vartan-
nat år. I arbetsgruppen togs också beslut om att flytta 
utdelning av priset till vårt eget FUM på våren, vilket vi 
tycker är trevligare. Ett annat argument för flytt är att 
FSL vänder sig till ST-läkare medan Schysst rekrytering 
ju är utvärdering av AT-intervjuer, vilket inte passar in på 
FSL. Således kommer Schysst rekrytering i framtiden 
inte att sammanfalla med AT-rankingens publicering 
på hösten.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige: 

• Att anse motionen besvarad.

• Att publicering av AT-rankingen res-
pektive utmärkelsen Schysst rekry-
tering ej ska ske i anslutning till var-
andra, utan att man vid publicering 
strävar efter minst 1 månads mellan-
rum mellan dessa nyheter.  

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/09/de-prisas-for-schysst-at-rekrytering/


SYLF har idag runt 13 000 medlemmar nationellt. SYLF 
utger fyra nummer av medlemstidningen Moderna lä-
kare per år, med uppskattningsvis 15–20 blad. Det inne-
bär att Moderna läkare årligen förbrukar cirka 840 000 
till 1 120 000 blad med tryckt papper. En normalstor tall 
eller gran kan enligt Skog Sverige och Skogen i skolan 
ge mellan 25 000 och 31 250 A4-papper. Alltså förbru-
kar Moderna läkare ungefär 27 till 45 träd årligen. Skog 
Sverige har även uppskattat att ett normalt träd, lågt 
räknat och med framtida inbindning av koldioxid ej in-
räknat, kan binda cirka 578 kg koldioxid per kubikmeter 
träd. Om en tall eller gran, som är mellan 20–25 meter 
hög, enligt Skogen i skolan är ca 0,5 kubikmeter stor 
under bark, innebär det utsläpp mellan cirka 7,8 och 13 
ton per år.  

Enligt IPCC:s rapporter och enligt gällande Parisavtal 
måste vi globalt och nationellt minska våra koldioxid-
utsläpp, för att undvika klimatkatastrofer, ödeläggelse, 
ett ökat antal klimatflyktingar och ett utvidgat sjuk-
domspanorama med mera.  

Det är också viktigt att SYLF löpande utvärderar sitt ar-
bete och vad medlemmarnas pengar används till - att 
vi i SYLF alltid eftersträvar mervärde för våra medlem-
mar. Det mer fackliga innehållet är något som särskiljer 
Moderna Läkare från Läkartidningen, varför man kan 
motivera dess existens. Kostnaden det däremot inne-
bär att trycka upp tidningen kan man ifrågasätta, efter-
som denna kan anses helt onödig då digitala alternativ 
finns. 

Det är dags att minska vårt klimatavtryck som förening 
att eftersträva valuta för pengarna för våra medlemmar 
och att endast publicera Moderna läkare digitalt, som 
webbtidning, i PDF-format i mailutskick till våra med-
lemmar eller som del i Läkartidningen. 

SYLF Västerbotten yrkar därför:
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Motion 9
Moderna läkare endast digitalt

SY L F:S M OT I O N E R

• Att SYLF endast publicerar Moderna 
läkare digitalt. 



Motion 9
Styrelsens yttrande
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Styrelsen vill börja med att tacka för remissen. Vi delar 
motionärens uppfattning att klimatfrågan ska tas på 
största allvar och att föreningen aktivt ska arbeta för 
att minska sitt klimatavtryck. Styrelsen har samtidigt 
för avsikt att i allt vi gör skapa de bästa förutsättning-
arna för medlemsnytta och att de pengar som fören-
ingen spenderar används för att på bästa sätt slå vakt 
om medlemmarnas intressen och uppfylla de strate-
gimål som vi gemensamt beslutade om på FUM 2021. 

Texten i motionen är till stora delar gemensam med 
den motion SYLF Västerbotten skickade in till FUM 
2021 och svaret som följer är också till viss del likar-
tat. 

Moderna Läkares syfte är att till hela medlemsgrup-
pen sprida facklig information och lyfta de frågor som 
är viktiga för vår politik och underläkares intressen. 
Den tryckta utgåvan skickas hem med B-post till 
medlemmar samt utvalda beslutsfattare och politi-
ker. Samtliga artiklar delas i SYLF:s sociala medier. 
Styrelsen anser att den digitala tidningen är ett mycket 
bra komplement till den tryckta utgåvan då den ger 
möjlighet till digital spridning av materialet. 

Enligt den medlemsundersökning som vi genomförde 
2020 läser 53 procent av medlemmarna den tryck-
ta utgåvan och ytterligare 34 procent som tittar på 
tidningen då den kommer hem. Detta att jämföra med 
strax under 2 procent som uppgav att de läser den 
digitala utgåvan. 

Styrelsen är av uppfattningen att det inte skulle vara 
fördelaktigt att ge ut tidningen endast digitalt, av tre 
huvudskäl: 

• Läsarkretsen krymper betydligt för en ensam digital 
utgåva än för nuvarande kombination av digital och 
tryckt utgåva, vilket minskar vårt utrymme att nå ut 
med facklig information och SYLF:s politik till våra 
medlemmar. 

• En ensam digital utgåva skulle främst nå en selek-
terad grupp av medlemmar som exempelvis redan 
följer SYLF i sociala medier och öppnar våra med-
lemsmejl.  

• En ensam digital utgåva av tidningen skulle innebära 
att vi står kvar med cirka hälften av de kostnader 
som produktionen av tidningen innebär men sanno-
likt en mycket lägre medlemsnytta. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige besluta:

SY L F:S M OT I O N E R

• Att avslå motionen.



Motion 10
Motion om Moderna läkare 

Vid flera tidigare tillfällen har Moderna Läkares (ML) 
framtid diskuterats och många värdefulla synpunkter 
har framförts.  

För att förstå och kunna bilda sig en uppfattning i frå-
gan både idag och historiskt sett vore det bra att ha 
bakgrundsinformation med nyckeltal: hur många läser 
papperstidningen? Hur många läser digitalt? Når vi 
verkligen ut till medlemmarna med innehållet? Är det 
kostnadsmässigt fortfarande försvarbart att ha en pap-
perstidning?  
Digitaliseringen av ML är onekligen ett viktigt framsteg 
för spridning av innehållet, men också av miljösyn-
punkt. Däremot har det varit svårt att navigera till att 
avsäga sig ML i pappersform för att kunna välja att 
endast läsa tidningen digitalt. Det är också vår upp-
fattning att de digitala artiklarna inte syns eller delas 
i tillräcklig utsträckning och därför riskerar att inte nå 
medlemmarna.  
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SY L F:S M OT I O N E R

• Att det sker en årlig uppföljning 
av nyckeltal gällande MLs läsare 
och ekonomi som presenteras för 
lokalavdelningarna;  

• Att möjligheten att avsäga sig papperstid-
ningen görs tydlig och tillgänglig för medlem-
marna;  

• Att SYLF har som ambition att ML på sikt 
ska ges ut endast digitalt och beslut om när 
denna övergång sker skall vara baserad på 
den årliga uppföljningen;  

• Att det sker ett mer aktivt arbete med att spri-
da artiklar från ML digitalt i olika kanaler. 

 SYLF Stockholm yrkar därför:



Motion 10
Styrelsens yttrande
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Styrelsen vill tacka för en kort och konkret motion.  

I motionssvaret till Västerbottens motion “Moderna 
Läkare endast digitalt” finns en redogörelse för hur 
medlemsundersökningen 2020 föll ut avseende lä-
sande av digital och tryckt utgåva av Moderna Läkare. 
På representantskapet 2020 där undersökningen 
fördrogs i sin helhet föreslogs även att vi gör uppföl-
jande medlemsundersökningar vartannat år, och att 
styrelsen själva får möjlighet att anpassa tidpunkt 
efter aktuella förutsättningar. För att ge en medlem-
sundersökning optimala förutsättningar koordineras 
utskick med både förbundets och våra egna enkäter 
för att undvika “enkättrötthet” och låg svarsfrekvens. 
Tillgängliga kansliresurser är också en faktor som 
spelar roll för när och hur ofta styrelsen har möjlighet 
att genomföra välstrukturerade undersökningar. Att 
göra en medlemsundersökning om Moderna Läkare 
oftare än vartannat år tror vi inte är ger tillräckligt stora 
förändringar över tid i förhållande till de resurser som 
krävs för att genomföra undersökningen. Nyckeltal för 
ekonomin presenteras årligen under fullmäktigemötet. 

De SYLF-medlemmar som vill ha Moderna Läkare i 
endast digital utgåva kan i nuläget mejla kansliet för 
att manuellt bli bortplockade från adresslistan för den 
tryckta utgåvan. På grund av den relativt stora admi-
nistrativa bördan detta innebär har vi under verksam-
hetsåret fört dialog med SLF:s kansli kring möjlighe-
terna att som SYLF-medlem logga in på “mina sidor” 
och där fylla i att endast digital utgåva önskas. Detta 
var inte tekniskt möjligt med nuvarande medlems-
system, men vi planerar att fortsätta driva på i frågan 
inom förbundet genom att samarbeta med de övriga 
yrkesföreningarna.  

Med hänsyn till de argument som framförs i motions-
svaret “Moderna Läkare endast digitalt” ser styrelsen 
det inte lämpligt att låsa sig vid att i framtiden ge ut 

Moderna Läkare endast i digital form på grund av 
risken för relativt höga kostnader i förhållande till ett 
lågt antal läsare. Vi ser hellre att vi genom bland annat 
medlemsundersökningar och omvärldsbevakning 
kontinuerligt utvärderar hur strukturella förändringar 
av Moderna Läkare ska ske, med syfte att skapa med-
lemsnytta och uppnå våra långsiktiga strategiska mål. 
Vi vill ha möjlighet att följa med i utvecklingen av hur 
framtidens medielandskap ser ut. Exempelvis skulle 
den samlade bilden i framtiden kunna vara att Moder-
na Läkares resurser ska läggas på en digital kommuni-
katör som spänner över många olika fält och medium 
snarare än en regelrätt tidning, vare sig i tryckt eller 
digital form.  

Samtliga artiklar som publiceras i Moderna Läka-
re delas via SYLF:s facebooksida, vilken har drygt 
4 400 följare. Utvalda artiklar delas även via andra 
SYLF-kopplade socialamedierkonton, däribland Mo-
derna Läkares eget instagramkonto som startades 
under verksamhetsåret. Dessa konton har dock färre 
följare än facebooksidan och antalet unika följare 
(som inte följer SYLF:s facebooksida) bedöms som 
lågt. Därför ser vi delningar via SYLF:s facebooksida 
som särskilt högprioriterade. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen 
fullmäktige besluta:

SY L F:S M OT I O N E R

• Att avslå första att-satsen; 

• Att bifalla andra att-satsen; 

• Att avslå tredje att-satsen; 

• Att avslå fjärde att-satsen.
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Val

VA L
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Valberedningens uppdrag

Valberedningen har i uppdrag att föreslå val av styrel-
se, mötesfunktionärer och revisorer. Dessutom föreslår 
valberedningen SYLF:s delegater till Läkarförbundets 
fullmäktige samt mötesordförande på representant-
skapet.

Val av valberedning bereds inte innan fullmäktigemö-
tet. Det är upp till fullmäktige att under mötet föreslå 
och välja valberedning för det kommande verksam-
hetsåret.

Val till styrelsen regleras i SYLF:s stadgar §20:
Styrelsen, som väljs av fullmäktige vid ordinarie full-
mäktigemöte, består av ordförande, förste vice ordfö-
rande, andre vice ordförande, chefredaktör samt tre 
övriga ledamöter. Ordförande, förste och andre vice 
ordförande utgör styrelsens presidium
Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två 
år. Ordförande, andre vice ordförande och två ledamö-
ter väljs varje udda år, förste vice ordförande, chefre-
daktör och ytterligare en ledamot väljs varje jämnt år.

Vid Fullmäktigemötet 2022 ska ordförande väljas 
(fyllnadsval på 1 år) för perioden 2022-2023. Vice 
ordförande och två  ledamöter (varav en som även 
är chefredaktör för Moderna Läkare)  ska väljas  för  
perioden  2022-2024.

Valberedningens arbete

SYLF:s valberedning utsågs vid FUM 2021 och har be-
stått av Maria Belikova (sammankallande), Eirik Engel 
Vågsholm, Gabriella Schanning, Tarek Youssri (har 
avgått), Daniel Tarnow (ersättare för Tarek) och Tora 
Borén. Valberedningen påbörjade sitt arbete efter full-
mäktigemötet 2021 då den konstituerade sig. Arbetet 
inför extra fullmäktigemötet påbörjades när SYLF sty-
relse kallade till det i augusti 2021. Arbetet har fortsatt 
därefter i januari till mars 2022 inför FUM 2022. 

Samtliga lokalföreningar har anmodats att inkomma 
med nomineringar och valberedningen har också ak-
tivt sökt upp kandidater. Intervjuer har skett med samt-
liga ledamöter i SYLFs nuvarande styrelse för att få en 
så fullständig bild av styrelsen som möjligt. Samtliga i 
SYLFs nuvarande styrelse har också tillfrågats om vilka 
kompetensbehov styrelsen har och om de själva ställer 
upp för val. Vid dessa intervjuer har det framkommit ett 
behov av egenskaper som sedan togs hänsyn till vid be-
dömning av kandidaterna. 



VA L

Förste vice ordförande
ordinarie val för perioden 
2022-2024

Valberedningen förordar val av Robert Holmqvist till 
posten som förste vice ordförande i SYLF:s styrelse. 

Robert är ST-läkare i allmänmedicin i Strängnäs och 
sitter som ledamot i SYLF centrala styrelse sedan 2021 
samt i läkarförbundets förhandlingsdelegation. Han är 
också ordförande i SYLF Sörmland sedan tre år och 
innehar en ledamotspost i Sörmlands läkarförening. 
Robert har lång erfarenhet av fackligt arbete både re-
gionalt och nationellt och är väl insatt i SYLF:s påver-
kansarbete. 

Utöver att besitta en stor facklig kompetens är hans 
arbetssätt en stor tillgång i styrelsen. Robert har en för-
måga att på ett tydligt och sakligt sätt föra fram argu-
ment och leda diskussioner framåt. Robert är struktu-
rerad och noggrann och slutför de projekt och uppdrag 
som han tar på sig. Hans långa erfarenhet märks ge-
nom hans stora kunskap och strategiska resonemang 
kring hur man driver förändringsarbete, saker han ock-
så gärna delar med sig av. 

Valberedningen är övertygad om att Robert skulle göra 
ett utmärkt arbete som vice ordförande i SYLF.

Nominerad av SYLF Sörmland, SYLF Uppsala och  
SYLF Stockholm.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

Valberedningens förslag och motiveringar

Mötesordförande
Greg Winski, SYLF Stockholm

Vice mötesordförande
Erika Darljung (Styrelsepost)

Protokolljusterare tillika rösträknare
Niki Shams, SYLF Stockholm
En av posterna är f.n. vakant

STYRELSEN

MÖTESFUNKTIONÄRER FULLMÄKTIGE

Ordförande,  
fyllnadsval för perioden 2022-
2023 

Valberedningen förordar val av Shadi Ghorbani till pos-
ten som ordförande i SYLF:s styrelse. 

Shadi är ST-läkare i allmänmedicin på Solbrinkens 
vårdcentral i Hässleholm och ledamot i SYLF:s styrel-
se. Samtliga styrelsemedlemmar beskriver hur Shadi 
väldigt snabbt kommit in i styrelsearbetet och bland 
annat påbörjat arbetet med att verka för ett nationellt 
dokumentationssystem för ST. 

Shadi har en tydlig facklig förankring lokalt i Skåne där 
hon varit förtroendevald i över åtta år. Hon är för när-
varande vice ordförande i SYLF Östra Skåne och leda-
mot i Östra Skånes läkarförening. Utöver detta är Shadi 
även klinik- och skyddsombud på sin arbetsplats.  

Shadi beskrivs som driftig och engagerad. Hon sprider 
en känsla av trygghet och har en förmåga att inkludera 
alla och att få saker gjorda. Hennes engagemang för 
underläkare är stort och sträcker sig brett från löner 
och arbetsförhållanden till att underlätta för ST-läkare 
att få tillgång till obligatoriska kurser under sin första 
tid som anställd. Lokalt i Skåne har hon blivit underlä-
karnas ansikte utåt.

Valberedningen tror starkt att SYLF:s styrelse skulle 
gagnas av att ordförande för verksamhetsåret 2022 
rekryteras från sittande styrelse. Det ger en kontinuitet 
och en förståelse kring det påbörjade långsiktiga arbe-
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tet som styrelsen bedriver. Shadi är en lagspelare som 
kommer att fortsätta leda SYLF:s styrelse med fokus 
på stabilitet och högt ställda framtidsvisioner. 

Nominerad av SYLF Östra Skåne, SYLF Nordvästra 
Skåne, SYLF Malmö,  SYLF Mellersta Skåne och SYLF 
Stockholm.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-robert/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-shadi/


VA L

Ledamot, ordinarie val för peri-
oden 2022-2024 

Valberedningen förordar val av Björn Gunnarsson till le-
damot i SYLF:s styrelse.

Björn är ST-läkare inom Akutsjukvård på Helsingborgs 
Lasarett och sitter i SYLF Nordvästra Skånes styrelse 
sedan 2018, där han varit vice ordförande i två år och 
ordförande i ett år. Som facklig har Björn hållit i många 
trådar med BT som hjärtefråga, där han varit med se-
dan starten. 

Förutom sitt fackliga åtagande är Björn AT och 
BT-studierektor på akuten i Helsingborg, han ansva-
rar för delar av AT- och BT-introduktionen till akut-
sjukvård, lokalt och regionalt, och har ansvar inom 
läkarutbildningen både inom beroendemedicin och 
inom akutsjukvård. Detta ger honom insyn och ett 
annat perspektiv, vilket vi bedömer kommer vara 
en värdefull tillgång för den nya SYLF-styrelsen. 

Björns arbete är väldigt uppskattat. Han beskrivs som 
en skicklig förhandlare som alltid ställer upp och arbe-
tar hårt för underläkarnas villkor.

Valberedningen bedömer att Björns engagemang, 
fackliga erfarenhet, kunskap och perspektiv i AT- och 
BT-frågor gör att han skulle utgöra ett mycket bra till-
skott i SYLF:s styrelse. 

Nominerad av SYLF Östra Skåne, SYLF Nordvästra 
Skåne, SYLF Malmö och SYLF Mellersta Skåne.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

Ledamot samt chefredaktör 
för Moderna Läkare, ordinarie 
val för perioden 2022-2024 

Valberedningen förordar val av Julia Borg till ledamot i 
SYLF:s styrelse samt till chefredaktör för Moderna Lä-
kare. 

Julia är ST-läkare inom psykiatri och ordförande i SYLF 
Östra Skåne sedan 2022. Hon har tidigare varit leda-
mot i SYLF Östra Skåne under 2021 och suppleant i 
SYLF Norrbotten 2020. Sedan 2021 är hon även leda-
mot i Östra Skånes Läkarförening. 

Julia driver SYLF Östra Skånes konton på sociala me-
dier och har där visat på stor kommunikativ förmåga 
samt engagemang i att förmedla sin fackliga kunskap 
till medlemmarna. Genom att bland annat skriva de-
battartiklar har hon visat både intresse och fallenhet 
för att arbeta med texter. 

Julia har från tidigare engagemang visat god insikt gäl-
lande de utmaningar som kommer med att driva pro-
jekt idéellt. Som chefredaktör bör man ha en god för-
måga att stötta och samtidigt kunna ställa krav på dem 
som bidrar med texter och därför tror valberedningen 
att Julia kommer att göra ett utmärkt jobb i denna roll. 
Hon har också god insikt i vad rollen som chefredaktör 
kommer att innebära och har redan flera konkreta tan-
kar på hur arbetet med Moderna Läkare kan fortsätta 
och utvecklas. 

Både som ordförande och ledamot har Julia visat på 
god samarbetsförmåga och god organisatorisk förmå-
ga och valberedningen tror att hon kommer att göra en 
stark insats i styrelsen. 

Nominerad av SYLF Östra Skåne, SYLF Malmö och 
SYLF Mellersta Skåne.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

Valberedningens förslag och motiveringar
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https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-bjorn/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-julia/


VA L

Ledamot, fyllnadsval för perio-
den 2022-2023 

Valberedningen förordar val av Linus Perlerot till leda-
mot i SYLF:s styrelse. 

Linus är ST-läkare i allmänmedicin i Dalarna och Härje-
dalen. Han är sedan 2022 andre vice ordförande i SYLF 
Dalarna och ledamot i Sjukhusläkarna Dalarna. Tidiga-
re har han varit ledamot i SYLF Västernorrland 2017-
2018 samt ordförande för SLF Student 2016. 

Linus har tidigare erfarenhet från såväl politiken som 
föreningslivet. Även om han nu sedan en tid lämnat 
sina politiska åtaganden har de gett honom en värde-
full inblick i hur det regionala politiska styret fungerar. 

Han har medievana i form av intervjuer och debattartik-
lar, både från tiden i SLF student och i SYLF. Linus är en 
driven och engagerad person som beskrivs som både 
lösningsorienterad och lätt att samarbeta med. 

Valberedningen anser att Linus är en person som kom-
mer att bidra med ett starkt idéburet engagemang till 
styrelsen vilket kommer att gagna hela SYLF. 

Nominerad av SYLF Dalarna, SYLF Östergötland och 
SYLF Norrbotten.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

Ledamot, fyllnadsval för perio-
den 2022-2023 

Valberedningen förordar val av  Julius Breimer till leda-
mot i SYLF:s styrelse. 

Julius är ST-läkare i psykiatri i Norrbotten och ordföran-
de för SYLF Norrbotten sedan 2021. Han är även supp-
leant i Norrbottens läkarförening sedan 2021. 

Julius har en rak och uppriktig ton och har en förmåga 
att kärnfullt formulera både problembeskrivningar och 
dess lösningar. Han visar också en mycket ödmjuk och 
prestigelös inställning till både sitt ledarskap som ord-
förande och sin roll i SYLF. Julius beskrivs som okom-
plicerad och rolig att arbeta tillsammans med och han 
har på kort tid lyft det fackliga engagemanget bland 
underläkare i Norrbotten. 

I styrelsen kan han bida med ett värdefullt glesbygds-
perspektiv och kunskap i frågor som rör regionerna 
utanför universitetsorterna. Han är också driven i frå-
gor som rör arbetsvillkor och löner. Valberedningen är 
övertygad om att han skulle tillföra många värdefulla 
perspektiv till arbetet i SYLF:s styrelse.

Nominerad av SYLF Norrbotten och SYLF Dalarna.

För att se kandidatpresentation och fackligt CV

Valberedningens förslag och motiveringar
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https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-linus/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/kandidat-julius/
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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. 

Valberedningen föreslår att:
Anders Lundberg väljs till ordinarie förtroendemanna-
revisor för perioden 2022-2024.

Anders är specialistläkare i internmedicin och ST-läkare 
i kardiologi vid Hudiksvalls sjukhus. Anders har tidigare 
varit förtroendevald i SYLF:s styrelse under åren 2017 
till 2021. Anders är därmed väl insatt i hur styrelsens 
arbete är upplagt och har varit en av de som jobbat i 
framkant med att ta fram den strategi som styrelsen 
nu arbetar efter.  

För att se meritförteckning

Sofia Warne väljs till ersättare för perioden 2022-2024.

De auktoriserade revisorerna väljs för en period om ett 
år, det vill säga till och med nästa ordinarie fullmäkti-
gemöte.

Valberedningen förordar val av Moore Allegretto i 
Stockholm AB som auktoriserad revisor för perioden 
2022-2023.

AUKTORISERADE REVISORER

Ordförande för SYLF:s repre-
sentantskap 2022

Valberedningen förordar val av Agnes Holmgren till ord-
förande för SYLF:s representantskap. 

Agnes är ST-läkare i infektionsmedicin och aktiv i SYLF 
Blekinge. Agnes har med säker hand lett två Represen-
tantskap i såväl digitalt som fysiskt format. Hon är nu 
väl förtrogen med hur förberedelser och genomföran-
det bäst görs för att främja ett representantskap där 
SYLF:s arbete är i fullt fokus. 

Nominerad av SYLF Blekinge.

För att se meritförteckning

ORDFÖRANDE REPSKAPET

Valberedningens förslag och motiveringar

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/revisorer/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/motesordforande-representantskapet/
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ORDINARIE FULLMÄKTIGE
1 Ordförande * SYLF Centralt
2 1:e vice ordförande * SYLF Centralt
3 2:e vice ordförande * SYLF Centralt
4 Ledamot * SYLF Centralt
5 Ledamot * SYLF Centralt
6 Ledamot * SYLF Centralt
7 Ledamot * SYLF Centralt
8 Cechael Sebghati Sparrfelt SYLF Stockholm
9 Ievgeniia Kryvoruchko SYLF Stockholm

10 Lovisa Backemar  SYLF Stockholm

11 Hani Rafiq SYLF Stockholm
12 Patrik Kjärsgård Pettersson SYLF Malmö
13 Julia Hillgren SYLF Nordvästra Skåne
14 Mattis Gärtner Nilsson SYLF Mellersta Skåne
15 Andréa Larsson SYLF Halland
16 Emma Furberg SYLF Västernorrland
17 Klara Westman SYLF Östergötland
18 Simon Mellerstedt SYLF Dalarna
19 Sophia Mårtensson SYLF Norrbotten
20 Sofia Warne SYLF Örebro
21 Cecilia Martinez Arana SYLF Stockholm

a

Valberedningens förslag och motiveringar
Delegater till Läkarförbundets fullmäktigemöte 221109-10

Det definitiva antalet delegater SYLF kan delta med på
SLF FUM meddelas efter att valberedningens förslag
måste vara klart. Preliminärt får SYLF skicka omkring  
20 delegater, och målsättningen var att ha lika många 

suppleanter, vilket vi har uppnått i och med att ett
stort antal nomineringar har kommit in i år. Hela listan
nedan (inkl suppleanter) anges med löpande nummer
som indikerar prioritetsordning.

* De första sju platserna är i första hand öronmärkta åt den nyvalda centrala styrelsen.
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 SUPPLEANTER FULLMÄKTIGE 
22 Erica Lorentzon SYLF Östergötland
23 Robin Midhage SYLF Uppsala
24 Henrik Borg SYLF Norrbotten
25 Rebecka Ramnemark SYLF Halland
26 Ana Sarmiento Sanchez SYLF Nordvästra Skåne
27 Eirik Engel Vågsholm SYLF Uppsala
28 Anna Söderberg SYLF Stockholm
29 Niki Shams SYLF Stockholm
30 Martin Jansson SYLF Örebro
31 Sanna Spännare SYLF Stockholm
32 Desirée Ernestad SYLF Östergötland
33 Tobias Halldén SYLF Halland
34 Magdalena Wlad SYLF Uppsala
35 Fredrik Brandberg SYLF Malmö
36 Nourhan Alshhabe SYLF Mellersta Skåne
37 Johanna Lundquist SYLF Stockholm
38 Vilhelm Bäcker-Lantz SYLF Stockholm
39 Thea Sandqvist SYLF Östergötland
40 Vina Le SYLF Halland
41 Emelie Laurell SYLF Halland

Valberedningens förslag och motiveringar
Delegater till Läkarförbundets fullmäktigemöte 221109-10

Det definitiva antalet delegater SYLF kan delta med på
SLF FUM meddelas efter att valberedningens förslag
måste vara klart. Preliminärt får SYLF skicka omkring  
20 delegater, och målsättningen var att ha lika många 

suppleanter, vilket vi har uppnått i och med att ett
stort antal nomineringar har kommit in i år. Hela listan
nedan (inkl suppleanter) anges med löpande nummer
som indikerar prioritetsordning.
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NOMINERING LEDAMOTNOMINERING ORDFÖRANDE

Övriga nominerade till styrelsen

Maria Ehlin Kolk är nominerad till ordförande i SYLF:s 
styrelse (fyllnadsval).

Nominerad av SYLF Dalarna och SYLF Norrbotten med 
följande motivering:

Maria har en gedigen facklig bakgrund med poster 
som ordförande för Sveriges Läkarförbund Student, 
ordförande Saco Studentråd, ledamot i Läkarförbun-
dets centrala styrelse samt inte minst ledamot i SYL-
F:s centrala styrelse under två år samt ett år som vice 
ordförande. Hon gör sitt tredje år som ST-läkare inom 
anestesi och intensivvård och flyttade till Dalarna och 
Falun för ett år sedan. Innan dess har hon bott och varit 
aktiv inom SYLF i Jämtland och Uppsala.

Maria brinner för utbildningsfrågor och har ett stort 
pedagogiskt intresse samt en organisatorisk förmåga. 
Under 2018 inrättande hon exempelvis ett kliniskt trä-
ningscentrum på Östersunds sjukhus. I Falun har hon 
varit med och skapat en akutläkarskola för att ge BT-lä-
karna en bra inskolning som också kommer att expan-
dera till länets alla AT-läkare.

Under Marias år inom SYLF och Sveriges läkarförbund 
student har hon förutom utbildningsfrågor alltid enga-
gerat sig i hur organisationen mår och behöver utveck-
las. Vi tror att Marias engagemang för att det lokalfack-
liga arbetet ska bli lättare och roligare är viktigt och 
bra för SYLF. Maria är även engagerad inom lön och 
villkorsfrågan.

Maria har länge varit fackligt aktiv och under sin tid 
som ordförande för Saco Studentråd arbetade hon 
nära dåvarande Saco-ordföranden Anna Ekström som 
numera är Sveriges utbildningsminister. Under 2020 er-
bjöds hon att arbeta som politiskt sakkunnig på Reger-
ingskansliet under Anna Ekström och nödgades därför 
lämna sin roll i SYLFs styrelse. En erfarenhet vi tror 
skapat viktig kunskap om hur Sverige styrs och vilka 
kontaktvägar som behövs för att kunna påverka på ett 
ännu mer effektivt sätt.

Maria har en stark kollegial känsla vilket gjorde att hon 
återvände till sina kollegor i intensivvården under pan-
demins andra våg. Nu tror vi att SYLF behöver hennes 
brinnande engagemang för facket, vården och läkarrol-
len genom en roll som ordförande i SYLF. Med sin stora 
erfarenhet från tidigare centralfackligt arbete och kun-
skaper inom utbildningsfrågor och hur politiken funge-
rar är vi i SYLF Dalarna övertygade om att Maria kom-
mer göra ett ypperligt arbete som ordförande för SYLF

För att se kandidatpresentation och fackligt cv.

Aida Mikaeli är nominerad till ledamot i SYLF:s styrel-
se.

Nominerad av Miled Dhaouadi SYLF Stockholm, Poya 
Livälven SYLF Stockholm, Geog Von Baumgarten SYLF 
Stockholm, Gusten Stellborn SYLF Stockholm, Saja Al-
kazali SYLF Göteborg, Arezo Mikaeili SYLF Göteborg, 
Forogh Danesh SYLF Göteborg, Linda Mandal SYLF 
Södra Älvsborg, Aktham Dhahad SYLF Södra Älvs-
borg, Emelie Havasi SYLF Halland, Trifa Ibrahim SYLF 
Västmanland, Aydin Fartash Karkaj SYLF Malmö, Liban 
Jamal SYLF Kronoberg, Huseyin Admis SYLF Dalarna 
med följande motivering:

Vi vill nominerar Aida till styrelsen då det känns viktigt 
att ha med någon i styrelsen som har god insikt och 
kunskap om utlandsutbildade läkare. Då utlandsut-
bildade läkare representerar hälften av de svenska 
legitimationer som Socialstyrelsen utfärdar, enligt 
deras årsrapporter, känns det rimligt att ha med någon 
i styrelsen som varit en stark röst för dessa medlem-
mar.

Aida har en gedigen facklig bakgrund både inom för-
bundet men har även haft förtroendeuppdrag från an-
dra håll utanför förbundet. Hon har en vilja att kämpa 
för medlemmarnas bästa och har varit en drivkraft för 
deras rättigheter under sin tid som aktiv inom förbun-
det under studietiden.
Förutom att startat den första lokalorten i Bulgarien 
under SLF Student Utland 2018, har hon även suttit 
med centralt som ledamot 2019 och blivit vald till 
ordförande under 2020 samt 2021 för SLF Student 
Utland. Under 2020 och 2021 har hon även suttit som 
ledamot i Förbundsstyrelsen för SLF Student samt 
varit studentrepresentant i ett av läkarförbundets dele-
gationer och råd, Arbetslivgruppen.

Hennes erfarenheter utanför förbundet sträcker sig 
tillbaka till hennes tid inom försvarsmakten då hon var-
förtroendevald under sin värnplikt på trängregementet 
06/07 och senare som facklig representant och miljö-
ombud på sin arbetsplats inom LSS 2012.

Aida brinner för fackliga och arbetsmiljöfrågor och 
har påvisat stor ambition av ett gemensamt förbund 
för samtliga medlemmar, oavsett bakgrund. Hon är 
en strukturerad person med hög arbetsmoral och god 
samarbetsförmåga. Med anledning av detta tror vi att 
hon skulle vara en tillgång till styrelsen och det arbete 
som SYLF bedriver, inte minst pga de reformer som 
sker inom svensk hälso- och sjukvård i dagsläget som 
berör framförallt utlandsutbildade läkare i Sverige.

För att se fackligt cv.

https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/ovriga-nominerade-till-styrelsen/
https://slf.se/sylf/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-sylf/arrangemang-utbildning/fullmaktigemotet/traffa-vara-kandidater/ovriga-nominerade-till-styrelsen/
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Årsredovisning och 
revisionsberättelse  
SYLF och SYLF:s 
Pensionsstiftelse
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Årsredovisning SYLF



R E V I S I O N

75 

Årsredovisning SYLF
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Årsredovisning SYLF
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Årsredovisning SYLF
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Årsredovisning SYLF



R E V I S I O N

8 0 

Årsredovisning SYLF
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Årsredovisning SYLF
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Revisionsberättelse SYLF
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Revisionsberättelse SYLF
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Årsredovisning pensionsstiftelse
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Årsredovisning pensionsstiftelse
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Årsredovisning pensionsstiftelse
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Årsredovisning pensionsstiftelse
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Årsredovisning pensionsstiftelse
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Revisionsberättelse pensionsstiftelse
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R E V I S I O N

95 

Revisionsberättelse pensionsstiftelse
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