Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Årsmötet
Protokoll
2010-03-26

Tid:

Fredagen den 26 mars 2010 kl. 08.00 – 09.30

Plats:

Jokkmokk

Närvarande:

Se bilagd närvarolista

§1

Öppnande

§2

Föreningens ordförande Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna till Jokkmokk och årsmötet
.
Kallelse
Kallelsen har gått ut i rätt tid med kallelsen till årsmötet.
Det beslutades
Att godkänna att kallelsen gått ut i tid.

§3

Godkännande av dagordning
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

§4

Val av mötesfunktionärer
a Mötesordförande
Det beslutades
Att utse Per Lundström till mötesordförande.
b Mötessekreterare
Det beslutades
Att utse Elisabeth Månsson Rydén till mötessekreterare.
c Justerare tillika rösträknare
Det beslutades
Att utse Lars Agréus och Catarina P Ingvarsson till justerare och rösträknare.

§5

Anmälan av övriga frågor
Det beslutades
Att lägga till övriga frågor enligt nedan:
- Koppling till akutläkarnas intresseförening, Svemsic
- Nästa årsmöte
- Stipendium
- Samverkan Skottland och Norge
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§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2009 föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

§7

Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Kassören föredrog den ekonomiska årsredovisningen för 2009. Det gjordes en del
justeringar. Årsredovisningen kommer att skickas ut till samtliga medlemmar via mail.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen är ej upprättad då den ekonomiska årsredovisningen slutligen
sammanställdes igår, 25 mars 2010 med justering på årsmötet idag, 2010-03-26.
Revisionsberättelsen kommer att skickas ut via mail.

§9

Ansvarsfrihet
Mötet beslutade
Att genom omröstning på årsmötet bevilja styrelsen ansvarsfrihet med förbehållet att
en revisionsberättelse lämnas in före 2010-06-30 och att revisorerna beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.

§ 10

Verksamhetsplan för 2010
Förslag som kom upp:
• Egen monter på Läkarstämman, SFAMs höstmöte, Allmänläkardagarna m.m.
• AT - stämman – föreningen ska berätta att vi är intresserade av att deltaga
varje år.
• ST- dagarna – samma som på AT - stämman.
• 8. Använda oss av upparbetade kanaler; Kursdoktorn eller
Provinsialläkarfonden.
• Deltaga på Läkarstämman med program.

§ 11

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet diskuterade medlemsavgiften för 2010.
Det beslutades
Att medlemsavgiften även fortsättningsvis är 150 kronor.

§ 12

Val av styrelse
a Val av ordförande
Det beslutades
Att välja Anders Ehnberg till föreningens ordförande på 1 år.
b Val av övriga styrelseledamöter
Det beslutades
Att välja Elisabeth Månsson Rydén (sekreterare), Carina Keskitalo (kassör) och Anna
Falk till övriga ledamöter på 2 år.
Magnus Dyborn har dock avsagt sig fortsatt engagemang. Fyllnadsval på 1 år
gjordes av Lars Agréus.
Christer Andersson (vetenskaplig sekreterare) och Peter Berggren har 1 år kvar.
c Val av suppleant
Det beslutades
Att välja Kristina Aggeborn till suppleant på 2 år, som ersättare för Anders Lagerlöf
som har 1 år kvar men som har avsagt sig fortsatt engagemang valdes Elin Westin.
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§ 13

Val av revisorer
Det beslutades
Att välja Max Fredriksson som föreningens revisor på 2 år, Sten Bergmark har 1 år
kvar. Per Lundström väljs till revisorsuppleant på 1 år.

§ 14

Valberedning
Mötet beslutade att:
Att Lars Carle blir sammankallande, med 1 år kvar.
Att välja Curt Made till valberedningsledamot på 2 år.
Att välja Sara Backlund till valberedningsledamot på 3 år.

§ 15

Övriga ärenden
a

Nästa nationella konferens
Det beslutades
Att 2011 års konferens är i Stockholms- eller Uppsala området. Styrelsen får
bestämma tidpunkt för mötet. Om mötet blir för dyrt så får styrelsen i uppdrag att ev.
ändra till annan ort. Tema: ”Rural Medicine goes to town”?

b

Samarbete Skottland och Norge
Peter Berggren informerade att han för föreningen påbörjat ett samarbete med Norge
och Skottland.
Man har gjort en gemensam projektansökan om utbyte mellan ST-läkare över
landsgränserna.
Vidare arbetar man i gruppen med att se om man kan finna vilken kompetens som
krävs inom glesbygdsmedicin. Förslagsvis så bör en vårdenhet i Norrlands
landstingen titta igenom det ”kunskapsträd” som tagits fram i Skottland och se vad vi
behöver. Efter detta ska förhoppningsvis ett kompetensutvecklingsprogram över
gränserna kan tas fram.
Lars Carle anmälde intresse av att delta i detta arbete.
Det beslutades
Att ge sitt fulla stöd till detta arbete.

c

Akutmedicinarnas vetenskapliga förening
Akutmedicinarnas vetenskapliga förening vill knyta kontakt med Svensk Förening för
Glesbygdsmedicin. Till att börja med bör en kontakt mellan ordförande Anders
Ehnberg och ordförande i Svemsic upparbetas för att se hur detta samarbete kan
vidarutvecklas.
Det beslutades att uppdra till Anna Falk och Anders Ehnberg att upparbeta en
kontakt.

d

Stipendium
Årsmötet behandlade frågan om stipendium till Rural Wonca. I år samordnas Rural
Wonca med Wonca i Mexico. Styrelsens förslag är att vi avvaktar till 2011 då Wonca
14 – 17 juni arrangeras i Tromsö.
Det beslutades
Att vi utlyser ett stipendium till Rural Wonca 2011 på 15 000 kronor.
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e

Deltagande på Läkarstämman
Lars Agréus föreslog att vi redan nu anmäler vår medverkan och att vi tar fram ett
ämne redan nu. Anna Falk föreslog ett samarbete med Akutläkarnas vetenskapliga
förening. Anders Ehnberg föreslog att Peter Berggrens ”Rural Medicine goes to town”
från Allmänmedicinskt forum även körs i Göteborg.
Det beslutades
Att styrelsen jobbar vidare med detta och även ge styrelsen får i uppdrag att ta beslut
om deltagande.

f

Deltagande på Allmänmedicinskt forum
Det informerade att föreningen under AMF genom Peter Berggren kommer att hålla i
seminariet ”Rural Medicine goes to town” med inbjudna föreläsare från Skottland och
Norge.

g

Medlemsvärvning
Curt Made tog upp frågan om medlemsvärvning.

§ 16

Mötets avslutande
Mötesordförande Per Lundström tackade för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén

Lars Agréus

Catharina P Ingvarsson
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Bilaga 1
Deltagare på årsmötet
Per Lundström
Carina Keskitalo
Anders Ehnberg
Lars Agréus
Christer Andersson
Lisa Månsson Rydén
Svante Stedman
Eva Hjertsén
Carina Keskitalo
Anders Ehnberg
Kristina Aggeborn
Anna Falk
Peter Olsson
Sara Backlund
Meike Harmening
Frank Moryäner
Catharina P Ingvarsson
Curt Made
Lars Carle
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