
Proposition  

SLS nya medlemsorganisation till årsmötet SKF 2019 

 

Vid sitt fullmäktigemöte 2019-05-14 beslöt SLS att införa en ny medlemskategori. En viktig 

orsak till detta är behovet av en stark professionsorganisation för läkare i Sverige förutom 

fackföreningen, Läkarförbundet. I korthet innebär beslutet att de tidigare sektionerna inom 

SLS senast i mars 2020 kan ansöka om att bli medlemsföreningar istället för att kvarstå som 

sektioner. För SKF´s del skulle detta innebära att alla våra medlemmar automatiskt blir 

medlemmar i SLS.  

Styrelsen har diskuterat frågan ingående och kommit fram till att fördelarna med att vara 

medlemsförening i form av ökat inflytande och de fördelar ett SLS-medlemskap innebär 

SKF´s medlemmar överväger nackdelarna. De nackdelar styrelsen ser består framförallt av en 

ökad kostnad (för närvarande ca 140:- per medlem) vilket kan komma att innebära en 

höjning av medlemsavgiften i SKF. För de medlemmar i SKF som idag är individuella 

medlemmar i SLS innebär det å andra sidan en besparing. SKF´s styrelse stödjer också 

behovet av en stark professionsförening och dessutom den stora nyttan av Svensk Kirurgiskt 

Råd som är organiserat inom SLS.  

En förändring så att SKF blir medlemsförening i SLS kräver beslut vid två på varandra följande 

årsmöten samt en justering av stadgarna. 

Styrelsen föreslår årsmötet att rösta för att SKF övergår från att vara sektion inom Svenska 

Läkaresällskapet och preliminärt ansöker om att bli medlemsförening i mars 2020 samt att 

frågan återkommer för beslut till årsmötet 2020 samt förändringar av stadgarna i enlighet 

med bifogat förslag.  Justeringen av stadgarna berör §2, §3 och §5. 

 

Bilaga 1 

Förslag till stadgeändring 

  



Bilaga 1 
 
Förslag till stadgeändring, ny lydelse av §2, §3 och §5 
 
 
 
§ 2  
Föreningen är medlemsförening inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbunds 
specialitetsförening för kirurgi. 
 
§ 3  
Föreningens ändamål är att främja kirurgins utveckling på ett vetenskapligt, fackligt och 
kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete. 
Föreningens arrangerar årligen den återkommande kirurgveckan. 
 
Såsom medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet anordnar föreningen föredrag vid 
Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande 
arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutes 
till föreningen. 
 
Såsom Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening i kirurgi avger föreningen utlåtanden i 
medicinska och fackliga frågor samt handlägger ärenden som hänskjutes till föreningen. 
Medlem skall tillhöra Läkarförbundet för att deltaga i beslut som avses i § 3, tredje stycket. 
 
§ 5  
Medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening beslutas av styrelsen efter ansökan.  Ledamot 
rekommenderas vara medlem i Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot skall tillhöra Sveriges 
Läkarförbund.  Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till 
styrelsen, som beviljar utträde. Medlem, som oaktad påminnelse av skattmästaren ej under 
tolv månader erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. 
 
 


