
Läkarförbundets centralstyrelse,
CS, vill utreda frågan ytterligare
om ett fullmäktigemöte vartan-
nat år i stället för varje år. Ett så-
dant förslag kommer därför för-
modligen inte att hinna tas fram
till fullmäktigemötet 2004. Där-
emot är det nu klart att ordning-
en för representantskapen än-
dras med omedelbar verkan. 

❙ ❙ I november 2002 tillsatte CS en arbets-
grupp för att utreda förslag till bland an-
nat kostnadsbesparingar rörande förbun-
dets parlamentariska system (fullmäkti-
gemöten, centralstyrelsens arbete och
sammansättning samt representantska-
pen). 

Gruppen kom fram till att CS borde
föreslå fullmäktigemötet att ta ställning
till att arrangera fullmäktigemöte vart-
annat år i stället för varje år. Arbetsgrup-
pen tog även fram ett förslag rörande re-
presentantskapen, som bland annat inne-
bär färre deltagare vid vissa represen-
tantskap samt ett förslag om färre leda-
möter i CS. 

Nu ansåg CS dock att frågan om full-

mäktigemöten måste utredas ytterligare,
och inte minst diskuteras mer på djupet
så att frågan förankras i hela förbundet. 

– Även om många i CS ser fördelarna
med ett fullmäktigemöte vartannat år är
vi medvetna om att det finns kritiska rös-
ter till detta förslag, inte minst inom lo-
kalföreningarna. Frågan måste även utre-
das ytterligare rörande vilka organisato-
riska, demokratiska och ekonomiska ef-
fekter en sådan ändring får, säger Läkar-
förbundets ordförande Bernhard Gre-
win, som inte tror att ett förslag ska hin-
na tas fram till fullmäktigemötet 2004.

Frågan om ett minskat antal ledamö-
ter i CS ska också utredas ytterligare av
förbundets VD Lars Andåker, för att på
så sätt få fram en mer omfattande analys
rörande vad en sådan förändring inne-
bär, inte minst för demokratin.

För snabb behandling
I fråga om representantskapen gav en re-
miss till lokalföreningarna hösten 2002
ett så brett stöd för arbetsgruppens för-
slag, att det inte behövde underställas
fullmäktigemötet utan kunde beslutas av
CS.

CS gick på arbetsgruppens linje. Be-
slutet, som gäller med omedelbar ver-
kan, innebär en ändrad ordning så att
majmötet blir ett mindre representant-
skap med lokalföreningarnas ordföran-
de, och septembermötet blir i internat-
form med främst ordförandena. 

Det finns dock lokalföreningsföreträ-
dare som anser att hela frågan, inte bara
den om antal fullmäktigemöten, har be-
handlats allt för snabbt. Kerstin Lindell,

ordförande i Malmö läkarförening, tillhör
dessa.

– De här diskussionerna har kommit
igång så sent att jag tycker frågan borde
förberedas bättre, och dessutom förank-
ras bättre i lokalföreningarna, innan man
tar ett beslut. Utifrån den information jag
har känner jag att exempelvis det före-
slagna utskottsarbetet, i händelse av att
fullmäktigemöten arrangeras vartannat
år, är för otillräckligt presenterat, säger
Kerstin Lindell. 

– Jag är överhuvudtaget tveksam till
att fullmäktigemöten arrangeras vartan-
nat år, i stället för varje år. Frågor som ex-
empelvis rör val till centralstyrelsen skul-
le bli så mycket mer dramatiska än idag.
Dessutom tycker jag att det genom ett
fullmäktigemöte ska finnas möjlighet att
varje år påverka förbundets politik.

Fokus på centrala förbundet
Förslaget till förändringar rörande repre-
sentantskapen utgår från antal deltagare
och antal träffar, vilket i sig är fel ut-
gångspunkter, menar Kerstin Lindell. 

– Det handlar snarare om vilket de-
battklimat som finns på representantska-
pet. Dessa skulle behöva ha högre i tak
för debatten. Idag handlar det dessutom
mycket om vad som görs centralt på för-
bundet, och det diskuteras relativt lite
hur lokalföreningarna bedriver det med-
lemsnära arbetet, säger Kerstin Lindell. 

Förslaget om att endast ordförandena
för lokalföreningarna, plus några tjäns-
temän, skulle delta vid vissa represen-
tantskap, tror Kerstin Lindell kan påver-
ka det fackliga arbetet negativt. 

– Fokuserar man för mycket på ord-
förandena, kommer allt för mycket att
vila på dessa, vilket i sin tur kan leda till
ett större motstånd till att byta ordföran-
de, säger Kerstin Lindell. 

Totalt handlar arbetsgruppens samtli-
ga förslag om ändringar i förbundets
parlamentariska system, om en bespa-
ring på omkring 1 400 000 kronor per år
jämfört med kostnaderna för 2002. 
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Så ofta har ett urval andra
SACO-förbund fullmäktige-
möte/kongress/årsmöte 
(siffran inom parentes anger antal
medlemmar år 2002)

Varje år:
Civilingenjörsförbundet, CF,
(90 492)
Sveriges tandläkarförbund (9 500)

Vartannat år:
Civilekonomernas riksförbund
(31 437)
Förbundet Sveriges arbetstera-
peuter (8 890)
Sveriges arkitekter (7 273)
Sveriges universitetslärarförbund
(18 200)
Sveriges veterinärförbund (2 473)

Vart tredje år:
Akademikerförbundet SSR
(40 025)
DIK-förbundet (18 100)
Jusek (56 119)
Naturvetarförbundet (14 300)
Sveriges psykologförbund (7 500)

Vart fjärde år:
Lärarnas riksförbund (75 000)
Officersförbundet (18 000)

Färre fullmäktige utreds ytterligare

»Diskussionerna
om förändringar
rörande repre-
sentantskapet ut-
går från antal
deltagare och an-
tal träffar, vilket
är fel utgångs-
punkter«, säger
Kerstin Lindell,
ordförande i Mal-
mö läkarför-
ening.

❙ ❙ Läkarförbundets centralstyrelse har
beslutat att föreslå fullmäktigemötet en
höjning av medlemsavgiften, med 500
kronor per år för fullt betalande medlem.
Avgiftshöjningen ska gälla från halvårs-
skiftet detta år. 

Ett slutgiltigt beslut om höjning av

medlemsavgifterna kan tas vid fullmäk-
tigemötet i maj. 

Idag täcker medlemsavgifterna
knappt 50 procent av Läkarförbundets
totala intäkter och målsättningen är att
medlemsavgifternas andel ska öka (se
LT nr 51–52/2002).

Läkarförbundet höjer medlemsavgifterna


