Svensk förening för allmänmedicin
är allmänläkarnas vetenskapliga och
professionella förening.
SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt
främja utbildning, fortbildning, forskning och
utveckling inom allmänmedicin.

Svenska Läkaresällskapet, stiftat år 1807, är en oberoende,
vetenskaplig och professionell sammanslutning med syfte att
främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för
utveckling inom hälso- och sjukvården.
Vid SLS fullmäktigemöte 2019 beslutades om en ny
medlemsform, där de nuvarande sektionerna (SFAM och ett 60tal till) får välja mellan 2 alternativ:
A: Medlemsförening, där alla sektionens medlemmar blir
medlemmar i SLS
B: Sektion, där enskilda personer själva väljer medlemskap

A) Från och med 2021 införs en ny medlemskategori, medlemsförening, för
föreningar som i dag är sektioner i SLS. En medlemsförening ansluts med hela
sitt medlemsantal och utövar inflytande i och betalar avgift till SLS i relation till
antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir
föreningsanknutna medlemmar i SLS.
• Är rekommenderat förstahandsalternativ
• Ger ökat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med sektion
• Innebär möjlighet till extratjänster för medlemsföreningar som önskar utökat
administrativt stöd från SLS.
• Innebär att medlem i medlemsförening kan delta i SLS programverksamhet till
reducerat pris och (gäller läkare) söka forskningsanslag
• Ger lägst kostnad räknat på enskild individ, enligt förslag på schablonavgift
• Stärker interndemokratin och en solidarisk finansiering av SLS verksamhet.

En schablonavgift på 140 kr per läkarmedlem i medlemsföreningen tas ut årligen.
Avgiften beslutas av SLS fullmäktige och indexuppräkning föreslås.

B) Sektioner som inte vill uppgraderas till medlemsförening kan kvarstå
som sektion. För medlem i sektion kvarstår möjlighet till individuellt
medlemskap i SLS som tidigare. Sektioner betalar en administrativ avgift om 2
000 kr per år till SLS för föreningsvården.
• Är ett andrahandsalternativ
• Ger begränsat inflytande i SLS fullmäktige i jämförelse med medlemsförening
• Innebär högre kostnad för enskild medlem, 700 kr om året.

Alt A: Medlemsförening i SLS
Fördelar
• ”Fullt” medlemskap i SLS
• Fler platser i SLS fullmäktige
(troligen 8 st för SFAM med
nuvarande medlemsantal)
• Möjlighet att söka medel ur
SLS forsknings- och
fortbildningsfonder

Nackdelar
• Kostnad per medlem 140 kr,
med 2000 medlemmar ca
280000 kr/år för SFAM
• Kostnaden kan fördelas mellan
SFAM och medlemmarna
• Ev tappar vi kontrollen över
egen medlemsavgift (dvs SLSdelen)
• Kräver tillägg i SFAMs stadgar

Alt B: Kvarstå som sektion
Fördelar
• Behåller nuvarande 3
mandat i SLS fullmäktige
• Ingen ökad kostnad för
SFAM
• Ingen ökad kostnad för de
medlemmar som inte vill bli
medlemmar i SLS

Nackdelar
• Enskilda medlemmar som
vill vara medlemmar i SLS
betalar 700 kr/år
• Endast medlemmar i SLS
kan söka medel (som nu)
• Troligen mindre andel av
mandat i SLS fullmäktige, d
v s minskat inflytande

Tidsplan
• SLS önskar besked senast 1 mars, men det är
flexibelt så vi kan inkomma med vårt val av
medlemskap efter vårt eget fullmäktige 13 maj
2020.
• Det nya medlemsskapet träder i kraft fr o m 2021

Att fundera över om vi väljer alt A:
• Ska 140 kr läggas på medlemsavgiften?
• Om så, förlorar vi delvis kontrollen över vår
egen medlemsavgift iom uppräkning som
beslutas av SLS fullmäktige.
• Vi får stöd från SLS ang ev tillägg i SFAMs
stadgar
• Hur förankras det bland medlemmarna?

Kostnader
• Idag är ca 700 av SFAMs medlemmar även
medlemmar i SLS, årsavgift 700 kr betalas privat
(totalt ca 500000 kr)
• Enligt det nya förslaget blir samtliga SFAMs >2000
medlemmar även medlemmar i SLS för 140
kr/person/år, betalas inom ramen för
medlemsavgiften till SFAM (totalt ca 300 000 kr)

Styrelsens bedömning
• Årlig kostnad för samtliga SFAMs medlemmar
(på nuvarande nivå) kommer bli ca 300 000 kr
• En uppskattning är att detta ryms inom SFAMs
budget de kommande 2-3 åren, dvs utan en
höjning av medlemsavgiften
• OBS att detta är en uppskattning och inte en
garanti för att så blir fallet

