Styrelsens yttrande över motion rörande seniora medlemmars deltagande i hygiendagarna
från medlemmen Rolf Lundholm.
Motionären yrkar att föreningen möjliggör för ”seniora” medlemmar att delta i
hygiendagarna till reducerad kostnad, mer precist att konferensavgiften sätts till 0 kronor,
medan övriga, för alla deltagare valbara kostnader (kost och logi), förblir oförändrade för
den som är ”senior”. Motionären motiverar yrkandet med att ”prissättning och
betalningsrutiner bygger på att deltagarna har en arbetsgivare som finansierar närvaron”.
Styrelsen tycker det är behjärtansvärt att medlemmar som inte längre har en betalande
arbetsgivare utan måste betala hela konferensdeltagandet ur egen ficka får en sänkt
konferensavgift. Det är värdefullt för föreningen och dess övriga medlemmar att äldre inte
längre yrkesverksamma medlemmar deltar i Hygiendagarna för att där bidra med sina
kunskaper och erfarenheter. De kan också, vilket det finns flera exempel på, ingå i
arbetsgrupper och göra betydande och värdefulla insatser i framtagandet av
kunskapsunderlag och andra dokument. Eftersom de väljer att kvarstå som medlemmar
förutsätts att de har ett aktivt intresse för vårdhygieniska frågor. Det är då viktigt att de
genom deltagande i Hygiendagarna kan ta del av ny kunskap och diskussioner.
Styrelsen konstaterar också att reducerad eller helt efterskänkt konferensavgift för ”seniora”
medlemmar inte innebär en ökad kostnad för föreningen, och endast ett troligen mycket
begränsat intäktsbortfall. Det leder därmed inte till en höjd deltagaravgift för
yrkesverksamma medlemmar.
Utmaningen är att hitta ett enkelt och så långt möjligt tillförlitligt sätt att avgöra om en
medlem är ”senior” i betydelsen saknar arbetsgivare. Vi har i Sverige en flexibel
pensionsålder, fn. 61 till 67 år, och det blir allt vanligare att äldre personer även efter sin
pensionering fortsätter arbeta deltid eller heltid med annat anställningsförhållande än innan,
eller är fortsatt yrkesverksamma som konsulter med den egna firman som arbetsgivare.
Styrelsen som organiserar Hygiendagarna kan inte åta sig att utreda äldre medlemmars
arbets- och anställningsförhållanden.
Styrelsen har kommit fram till att det enda rimliga är att fastställa en åldersgräns för när en
medlem blir ”senior” och att den bör läggas vid den ålder då en tillsvidareanställning i
offentlig tjänst senast upphör, dvs för närvarande vid 67 års ålder. En åldersgräns är också
mycket lätt att administrera i vårt anmälningsformulär för Hygiendagarna.
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Styrelsen föreslår:
a) att motionen i befintligt skick avslås med den motivering angående behov av
definition av ”senior” som anges ovan.
b) att årsmötet beslutar att medlemmar som fyllt 67 år, eller den högre ålder som vid
varje konferenstillfälle är den högsta ålder vid vilken tillsvidareanställning i offentlig
tjänst upphör, får delta i Hygiendagarna utan att betala någon konferensavgift.
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