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Angående praxis för medlemskap i SAf
Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat för en förändring av praxis kring medlemskap i
föreningen. Den nya praxisen är framtagen i samarbete med utbildningsutskottet. Syftet är att
anpassa kraven på medlemskap till Finansinspektionens nya regelverk och till de internationella
föreningarna samt öka andelen röstberättigade medlemmar.
Innebörden av den nya praxisen är att nya medlemmar normalt antas såsom röstberättigad eller
diplomerad medlem. För diplomerat medlemskap kommer kraven att vara oförändrade, men för
röstberättigat medlemskap gäller nya kompetenskrav anpassade till FI:s krav på grundutbildning. (Det nya kravet baseras i grunden på 120 högskolepoäng, tidigare 150 hp, alternativt under
vissa förutsättningar, rekommendation av två medlemmar). Samtidigt planerar vi att normalt ej
anta nya associerade medlemmar. Tidigare antagna kvarstår dock som associerade medlemmar
i föreningen.
Bevekelsegrunden för att införa en ny praxis är att styrelsen söker utveckla SAf som
yrkesförening och har en önskan att de som tjänstgör som aktuarier ska vara välkomna som
röstberättigade medlemmar. Detta utgår också från ett försök att tolka medlemmarnas vilja
såsom den kommit till uttryck vid årets omröstningar och diskussioner som förts efter
omröstningarna om det tidigare förslaget till nya former för medlemskap.
Förslaget som inte fick kvalificerad majoritet på medlemsmötet den 19 april handlade om ett
förslag till nya stadgar där
1 - Medlemskategorierna associerad och röstberättigad medlem skulle tas bort.
2 - En ny medlemskategori "Ordinarie medlem" med rösträtt skulle införas.
3 - Som övergångsregel skulle alla associerade bli ordinarie medlemmar med rösträtt, utan
särskild prövning.
Tillsammans med förslaget informerade också styrelsen om nya kompetenskrav för ordinarie
medlem. Det fanns en stor majoritet för inriktningen i förslaget och kritiken mot förslaget har i
huvudsak gällt punkten 3 ovan. Det informerades också om att det endast kräver ett
styrelsebeslut för att införa nya kompetenskrav. De nya kompetenskraven är nu klara och den
nya praxisen innebär följande:
a - de nya kompetenskraven införs för att bli röstberättigad medlem
b - alla associerade medlemmar får fortsätta vara associerade medlemmar
c - vi antar praxisen att endast undantagsvis bevilja associerat medlemskap till nya medlemmar
d - alla nu associerade inbjuds enligt ordinarie regler att söka röstberättigat medlemskap (som
med de nya kraven förhoppningsvis ska uppfattas vara enklare)
Avsikten är att införa den nya praxisen under hösten 2016. Vår tro och förhoppning är att denna
modell kommer passa föreningen väl och att den kan utvecklas vidare av kommande årsmöten,
utskott och styrelse.
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