
Motion till Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte rörande kongressavgift för pensionärer  
 
 
Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK) har i dagsläget 142 medlemmar. Av alla dessa, som alltså genom 
sitt medlemskap i SKF och SVESEK uppenbarligen önskar behålla kontakten med sin förening och sina 
gamla arbetskamrater, deltar endast ett drygt 30tal regelbundet i kirurgveckan. En starkt bidragande 
orsak till detta är kostnaden för deltagande. Efter bildandet av aktiebolaget har den redan tidigare 
höga kongressavgiften höjts med 25% i form av moms. Idag är avgiften för en dags deltagande 1.250 
kronor. Till skillnad från yrkesaktiva, som får sina kostnader (inte bara kongressavgift utan även 
boende och resa) täckta av huvudmannen, måste den pensionerade kirurgen stå för samtliga sina 
kostnader.  
 
Vid SVESEKs årsmöte i Jönköping uppmanades styrelsen att tillskriva SKFs styrelse med begäran om 
kraftigt reducerad deltagaravgift för pensionärer. En rimlig avgift för endagsdeltagande anser vi vara 
200 kr + moms, totalt 250 kr. Denna avgift skulle ändå täcka kongressens direkta kostnader för 
pensionären.   
 
Vi önskar därför att årsmötet måtte besluta att avgiften för en dags deltagande i kirurgveckan för 
pensionär sänks till 250 kronor.  
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Styrelsens yttrande 

Våra pensionerade kirurger är mycket uppskattade deltagare på Kirurgveckan. På grund av de skäl 

som anförs i motionen har pensionärer redan en kraftigt reducerad deltagaravgift, mindre än hälften 

jämfört med ordinarie avgift. Avgiften för pensionärer täcker dock hjälpligt rörliga kostnader för 

individens deltagande i Kirurgveckan. De senaste åren har 45–55 pensionärer betalat för deltagande i 

Kirurgveckan, dessutom deltar ett antal hedersmedlemmar. Medlemmar från samtliga delföreningar 

lägger ner ett stort arbete för att skapa ett attraktivt och värdefullt program på Kirurgveckan. Detta 

arbete medger att Kirurgveckans omsättning kan fördelas till de arrangerande föreningarna och för 

många föreningar är detta den viktigaste källan till finansiering av föreningsverksamheten. Även 

SVESEK får 50 000 kronor för sitt arbete med Kirurgveckans program. En sänkning av deltagaravgiften 

från 1100 kronor för endagsdeltagare till 200 kronor som föreslås i motionen innebär att övriga 

delföreningar får sponsra pensionärernas deltagande med ytterligare 900 kronor. En sådan 

överföring av ekonomiska resurser till SVESEKs medlemmar från övriga delföreningar och 

medarrangörer ter sig orimlig mot bakgrund av våra stadgar som föreskriver att vi skall främja 

utveckling av kirurgi och utbildning inom kirurgi.  

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening föreslår därför att motionen avslås. 

 


