Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Årsmöte, PROTOKOLL

Tid:

Fredagen den 19 maj 2011 kl. 08.00 – 09.30

Plats:

Svenska Läkarsällskapet, Stockholm

§1

Öppnande
Anders Ehnberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2

Fråga om kallelse har gått ut i rätt tid
Mötet fastslog att kallelsen har skickats ut i tid.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gick igenom och godkändes.

§4

Val av mötesfunktionärer
a

Val av mötesordförande
Per valdes till mötesordförande och ordförande Anders Ehnberg lämnade
över ordförandeklubban.

b

Val av mötessekreterare
Elisabeth Månsson Rydén valdes till mötessekreterare

c

Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Lars Carle och Jari Havela

§5

Anmälan av övriga frågor
Lars Agréus anmälde en övrig fråga: Samarbete med Swesem

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Lars Agréus påpekade att symposiet
på Riksstämman ställdes in, denna punkt justeras i verksamhetsberättelsen.

§7

Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse
I frånvaro av kassören gick Elisabeth Månsson Rydén igenom årsredovisning
och förvaltningsberättelse.

§8

Revisionsberättelse
Per Lundström, mötesordförande, läste igenom revisionsberättelsen. Anders
Ehnberg visade sen upp de kontoutdrag som efterfrågats av revisorerna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2010

§ 10

Verksamhetsplan för 2011
-

SK kursen fortsätter även under 2012.
Utveckling av implementering av Glesbygds ST.
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-

-

§ 11

Utveckla samarbete med SWESEM.
Styrelsen arbetar fram kriterier för kurser som är lämpliga för
verksamma i glesbygd, t.ex. akutkurser.(Samarbete SWESEM –
SÖS, Barnutbildning, Akutrumsutbildningar och utb med samebyar
m.m. i Västerbotten, ”Vår” SK-kurs görs två gånger per år, Sepsis beh
i glesbygd, AMLS)
Västerbottens läns landsting har satt av pengar för utveckling av
Glesbygdsmedicin, Storuman har här blivit ett utvecklingscentrum.
Här kommer en utvärdering göras av sjukstugemodellen o styrelsen
kommer att följa detta arbete.
Nästa års konferens föreslås ligga 19 – 20 april i Åre.

Fastställande av medlemsavgiften
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften kvarstår på 150 kronor per år.

§ 12

Val av styrelsefunktionärer
a

Val av ordförande på 1 år
Årsmötet beslutade att välja Anna Falk till ordförande på ett år.

b

Val av övriga styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att välja Peter Berggren, Christer Andersson och Lars
Agréus på två år. Vidare att välja Jari Havela på fyllnadsval på ett år efter
Anna Falk. Carina Keskitalo samt Elisabeth Månsson Rydén har 1 år kvar.

c

Val av suppleanter
Årsmötet beslutade att välja Elin Khokhar på 2 år, Kristina Aggeborn har 1 år
kvar.

§ 13

Val av revisor på 2 år samt revisorssuppleant på 1 år
Att välja Gunilla Hegart som revisor på två år samt Per Lundström som
revisorsuppleant på 1 år. Max Fredriksson har 1 år kvar som revisor.

§ 14

Val av valberedning
Att välja Anders Ehnberg som valberedningsledamot på 3 år. Curt Made har
1 år kvar, Sara Backlund har 2 år kvar. Curt Made blir sammankallande i
valberedningen.

§ 15

Inkomna motioner
Inga motioner förelåg.

§ 16

Övriga ärenden anmälda under punkt 5
Samarbete med SWESEM – Lars berättade om att intresse finns från
SWESEM för ett samarbete. Styrelsen fick i uppdrag att diskuterar detta
vidare och upparbeta ett samarbete.

§ 17

Mötets avslutande
Mötesordförande Per Lundström tackade för visat intresse och förklarade
mötet för avslutat. Anders Ehnberg avtackades för sina fem år som
ordförande.

Elisabeth Månsson Rydén
Mötessekreterare

Jari Havela
Justerare

Lars Carle
Justerare
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Närvarande på årsmötet
Anders Ehnberg
Anna Falk
Anna Tomczyk, observatör
Christer Andersson
Elin Khokhar
Elisabeth Månsson Rydén
Jari Havela
Kristina Aggeborn
Lars Agréus
Lars Carle
Nils Vilsten
Per Lundström
Peter Berggren
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