
Sedan fullmäktige beslutat om
en omfördelning av medlemmar-
nas kostnader med anledning av
att Läkartidningen blir en med-
lemstidning, var det en öppen
fråga om församlingen även skul-
le godta den generella höjning av
medlemsavgiften med 250 kr
som CS föreslagit.

❙ ❙ Förbundets nyblivna VD Catarina
Andersson Forsman erinrade om det
uppdrag hon fått – att göra en verksam-
hetsöversyn för förbundets kansli. Mål-
sättningen är att vända nuvarande un-
derskott till ett nollresultat 2008.

Hon betonade den stora ekonomiska
risk man tagit genom att förlita sig på Lä-
kartidningens intäkter och utvecklingen
av det finansiella kapitalet. Det scenario
som man kan se framför sig om inget
görs nu är ett underskott på 35 milj kr om
fem år.

Det var bakgrunden till det samlade
paket av budgetåtgärder som nu fö-
reslogs, bl a avgiftshöjning och verk-
samhetsöversyn med prioriteringar.

Skilda meningar
Det skulle kosta för mycket, ansåg Jonas
Andersson, Sylf, bekymrad över konse-
kvenserna för rekryteringen. Det är ock-
så en fråga om hur man fördelar avgifter-
na centralt och lokalt.

– Räknar man med fastigheterna så
går vi ju med plus, hävdade han och yr-
kade på avslag för en avgiftshöjning nu.

En rad andra debattörer ställde dock
upp bakom budgetförslaget. Argumen-
ten löd bl a: Vi kan inte leva på kapitalet

som hittills. Avgiftsförändringarna är
sådana att 50 procent av medlemmarna
inte kommer att märka någon skillnad.
Förbundet behöver en sund finansiell
ställning. Utan en god ekonomi blir det
svårt att behålla kompetent personal på
kansliet.

Sylfs vice ordförande Nasim Farr-
okhnia instämde i att det ekonomiska lä-
get talar för att det är nödvändigt att höja
avgiften:

– Det är inte roligt, men vår förtroen-
demannaenkät visar hur viktigt det ock-
så är att se på vad vi får för pengarna. Det
är bra med en verksamhetsöversyn, men
jag hoppas att det inte går ut över den
fackliga utbildningen.

Kontentan av debatten blev att full-
mäktige utan votering antog centralsty-
relsens budgetförslag, inklusive en med-
lemsavgiftshöjning med 250 kr.
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»Sund finans« motiverade
höjning av medlemsavgiften

Aktuellt

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2005
förening, betonade att frågan inte hand-
lade om ett status quo kontra propositio-
nens förändring:

– Att fortsätta som vi har gjort hittills
fungerar inte ekonomiskt. Vi måste pro-
ducera ett annat alternativ. Det är en väl
underbyggd proposition, och vi kan inte
utreda allting innan vi vågar ta steget,
sade Hällje och tillade att man i diskus-
sionen också borde ta hänsyn till vad
man faktiskt får för pengarna till förbun-
det.

Flera talare tog även LTs kvalitet i
försvar, att man trivdes med tidningen
och särskilt papperstidningen. Thomas
Zilling framhöll som sin personliga upp-
fattning att Läkartidningen under senare
år blivit en mycket bra tidning och att det
var oerhört viktigt att det förblev så.

Odramatisk upplösning
I den långa debatten speglades en rad de-
taljfrågor – för eller emot samborabatt,
LTs historiskt stora bidrag till förbun-
dets ekonomi och de kraftiga besparing-
ar som nu genomförts vid tidningen, an-
nonsmarknadens instabilitet, möjlighe-
terna att samordna utgivningen med
andra föreningstidningar, utgivningsfre-
kvensen, prenumerationsavgiften för
externa mottagare etc.

När fullmäktige till slut samlade sig
till beslut uteblev emellertid dramatiken.
Förslaget om återremiss avvisades med
acklamation till stöd för ett avgörande
vid mötet. När sedan propositionen ställ-
des mot avslagsyrkandet var en så röst-
stark majoritet för CS förslag att rösträk-
ning inte behövde tillgripas. Från och
med nästa år blir således Läkartidningen
en förmån inkluderad i avgiften för alla
Läkarförbundets yrkesverksamma med-
lemmar.

Uno Käärik
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❙ ❙ Centralstyrelsen
fick dra tillbaka sin
proposition att alla
medlemmar över 70
år respektive alla över
60 år med avslutad yr-
kesverksamhet  ska
betala 20 procent av
förbundsavgiften i
stället för, som i dag,
10 procent.  Tillbaka-
dragandet skedde se-
dan Barbro Westerholm som represen-
tant för Samfundet äldre läkare, SÄL,
pläderat för att förbundsavgiften för de
äldre bör fortsätta vara 10 procent. LT

Oförändrad avgift 
för pensionärerna

Barbro
Westerholm.

Flera MSF-motioner rönte fram-
gång under mötet. CS ville dock
inte tillstyrka ett förslag om att
Läkarförbundet skall arbeta för
att fler läkare engagerar sig parti-
politiskt. Under debatten fram-
kom att alla ändå var rätt ense.

❙ ❙ – Läkare är ofta aktiva i vårdfrågor
som experter, men det är en begränsad
plattform. Ett ökat partipolitiskt engage-
mang skulle underlätta att få gehör, an-
såg Hanna Åsberg, MSF. 

Hon fick stöd av den politiska vetera-
nen Barbro Westerholm, med elva riks-
dagsår bakom sig:

– Jag har sett hur viktigt det är att det

finns en mottagningsapparat i riksdagen
för läkarnas synpunkter, framhöll hon,
och ansåg att det inte spelar så stor roll
vilket parti det handlar om. Det viktiga
är yrkeskunskaperna.

Anders Dahlqvist, CS, fann det också
bekymmersamt att det för närvarande
inte finns någon läkare representerad i
riksdagen. Men han var tveksam till att
förbundet direkt skulle lägga ner arbete
och energi på att engagera partipolitiskt
aktiva läkare.

MSF valde då att ändra sitt yrkande
till att »förbundet skulle verka för att
skapa goda förutsättningar« för ett så-
dant engagemang. Därmed blev alla nöj-
da, och yrkandet bifölls. LT

Fler politiskt aktiva läkare, hoppas MSF

VD Catarina Andersson Forsman varnade
för ekonomisk ansvarslöshet.
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