Årsmöte i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin den 27 april 2007 på Hornöberget

1. Mötets öppnande Anders Ehnberg. Tolv medlemmar var närvarande.
2. Val av ordförande (Per Lundström) sekreterare (Lars Agréus) och två
justeringsmän (Anders Ehnberg, Thomas Löfgrén) för mötet:
3. Godkännande av kallelse. OK
4. Anmälan av övriga frågor: Fem övriga frågor anmäldes enlig nedan.
5. Fastställande av dagordning: OK
6. Styrelsens verksamhetsberättelse. Utlämnad i skriftlig form, och kommer att
finnas på nätet. Efter punktvis genomgång godkännes
verksamhetsberättelsen.
7. Kassörens ekonomiska redogörelse. Godkändes.
8. Revisorernas berättelse. Dessa godkände bokföringen för år 2006.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Godkändes.
10. Val av styrelse: Till ordförande på 1 år valdes Anders Ehnberg. Tre ledamöter
valdes på 2 år: Christer Andersson, Mikael Kampitsch och Peter Berggren
(ytterligare tre sitter ett år till på tidigare mandat: Lars Agréus. Thomas
Löfgren, Karin Bernhardsson). Till suppleanter på 1 år valdes Anna Falk och
Anders Lagerlöf. Till revisorer respektive revisorssuppleant på 1 år valdes
Sten Bergmark, Max Fredriksson respektive Lars-Göran Wedin. Till
valberedningen valdes Curt Made på 3 år, samt sitter kvar på tidigare mandat
Tore Gilså (sammankallande) för 1år samt Per Lundström 2 år.
11. Årsavgift för det kommande året. 150 SEK behålles.
12. Utbildningsutskottet. Beslöts avvakta propå från Landstingssidan i Norr
avseende glesbygdsläkarutbildningen som aviserat som trolig i maj 2007, och
beslut och genomförande överlämnas till styrelsen. Dessutom påpekades att
detta inte en årsmötesfråga enligt stadgarna.
13. Medlemsvärvning - hur når vi fler? Flera idéer ventilerades: hemsidans
funktion (AE). Prenumerationmöjligheter på glesbygdstidning (LA) ? Flyer för
såväl nationell konferens som för föreningen (AE). Nyhetsbrev (AE´s

familjekonsult), Identifiera varenda VC chef, identifiera glesbygdvårdcentraler
söder om Norrland, samt värvningsbrev (styrelsen) diskuterades. Referat ur
aktuella tidningar kvartalsvis (LA plockar fram, PL, PB och AE läser var sin)
14. Nästa nationella konferens 2008. Förhoppningsvis Ljusdal/Järvsö. Besked
inom 2 veckor.
15. Övriga ärenden.
A. ”Korta kursen” av Infomedica. Inget motsatsförhållanden enl. styrelsen.
Tillskriva Infomedica om budgetversionen och samarbetet att ordna föreningarbetsplatser (LA, CA).
B. Långa kursen i Ljusdal. Styrelsen ser mycket positivt på denna kurs. Man
avvaktar besked om förslag till samverkan.
C. Ledarskapskurs från KB. Motion till SLS i ärendet från föreningen om t ex 10p
kurs. Återremitteras till styrelsen. LA kollar.
D. Resebidrag till resa till kongress med ”glesbygdsmedicinsk” inriktning. 10 000
SEK per år, villkorat med rapportskyldighet. Styrelsens beslut är avgörande.
E. Arbeta fram ett förslag om forskningsbidrag till nästa årsmöte.

Vid tangentbordet
Lars Agréus

Justeras

Anders Ehnberg, Thomas Löfgrén

