
Förslag till införande av medlemsavgifter för Svensk 

Barnkardiologisk Förening 

Bilaga till kallelse till Årsmöte för ovanstående förening 4 maj 2011. 

 

Styrelsen för Svensk Barnkardiologisk Förening föreslår Årsmötet 2011 att införa en medlemsavgift á 

150 kronor per medlem och kalenderår från och med 2012. 

Föreningen har under flera år inte haft någon ekonomi. 2007 fick föreningen i gåva 40 000 kronor, 

som utgjordes av ett överskott från Nordiska Barnkardiologiska Mötet i Stockholm samma år. Dessa 

pengar har fram till i år varit orörda. Detta dels pga att föreningen saknat bankkonto och dels har 

föreningen inte haft en administrativ form för att på bästa sätt kunna hantera pengarna. 

I enlighet med beslut på föreningens årsmöte 2010 har vi nu bildat en ideell förening samt öppnat ett 

bankkonto i föreningens namn. Vi har nu börjat använda pengarna till en ny hemsida och till utgifter 

för 2011 års årsmöte (Pris för bästa vetenskapliga presentation samt resebidrag). 

Styrelsen insåg under det gångna verksamhetsområdet att om inte vi får ett regelbundet inflöde av 

pengar så riskerar föreningens pengar att snart vara förbrukade. Vi har därför lagt ner ett omfattande 

arbete på hur vi ska tackla denna fråga. En rundfråga bland andra delföreningar inom BLF 

genomfördes som visade att de flesta delföreningar har en medlemsavgift på 100-150 kronor per 

medlem och år. En annan fråga var hur en eventuell medlemsavgift skall administreras. Här visar det 

sig att vi kan få hjälp av Sveriges Läkarförbund som kan ta in medlemsavgiften från alla medlemmar 

som också är anslutna till Sveriges Läkarförbund. Detta mot en avgift på f n 4,1%. 

Till slut enades vi om förslaget att införa medlemsavgifter. Detta skulle ge föreningen en regelbunden 

och stadig inkomst och därmed ge styrelse och förening en ekonomisk handlingsfrihet som inte 

tidigare funnits.  

 

Styrelsen har arbetat fram följande initiala förslag till tänkbara användningsområden för en ekonomi: 

Pris för bästa vetenskapliga presentation på årsmötet 

Resebidrag till vetenskapliga presentatörer på årsmötet 

Arvode till inbjuden föreläsare vid årsmötet 

Inrättande av en regelbunden ”Gertrud”-föreläsning med inbjuden föreläsare (via nätverket Gertrud) 

Resebidrag till konferenser/utbildning/studiebesök 

Ersättning för inkomstbortfall för arbete i arbetsgrupper tillsatta av föreningen 

Utgifter för hemsidan 



Utgifter för deltagande i workshops, kurser, utbildningsdagar etc 

Möjlighet för styrelsen att ha styrelsemöte IRL 

 

 

En medlemsavgift på 150 kronor per medlem och år skulle tillföra föreningen omkring 14 000 kronor 

per år i nytillskott i kassan. 

Efter att ha arbetat igenom frågan ordentligt föreslår alltså styrelsen enhälligt ett införande av 

medlemsavgifter enligt ovan. 
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