Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Årsmötet
Protokoll
2009-04-24

Tid:

Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 – 09.30

Plats:

Hemavan

Närvarande:

Se bilagd närvarolista

§1

Öppnande

§2

Föreningens ordförande Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla
välkomna till Hemavan och årsmötet
.
Kallelse
Kallelsen har gått ut i rätt tid 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 Max Fredriksson till mötesordförande.
b Mötessekreterare
Det beslutades
Att utse Elisabeth Månsson Rydén till mötessekreterare.
c Justerare tillika rösträknare
Det beslutades
Att utse Elin Westin och Norbeth Hansson till justerare och rösträknare.

§5

Anmälan av övriga frågor
Det beslutades
Att lägga till övriga frågor enligt nedan:
- Kort föredrag
- Nästa årsmöte
- Riksstämman
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§6

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2008 föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

§7

Årsredovisning och förvaltningsberättelse
Kassören föredrog den ekonomiska årsredovisningen för 2008 och den lades därefter
till handlingarna.

§8

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. Revisorerna förslog
ansvarsfrihet för styrelsen.

§9

Ansvarsfrihet
Mötet beslutade
Att ge styrelsen anvarsfrihet för 2008.

§ 10

Verksamhetsplan för 2009
Ordförande Anders Ehnberg berättade muntligt om kommande planer.
Förslag som kom upp:
1. Egen monter på Läkarstämman, SFAMs höstmöte, Allmänläkardagarna m.m.
2. Akutmedicinkurs barn för färdiga DL/Glesbygdsdoktorer (egen kurs)
3. Jobba för att komma med i något internationellt kontaktnät för Glesbygdsmedicin.
Förslag har kommit från Statssekreteraren som är närvarande på mötet att söka
pengar från Nordiska Ministerrådet.
4. AT - stämman – föreningen ska berätta att vi är intresserade av att deltaga varje år.
5. ST- dagarna – samma som på AT - stämman.
6. Akutmedicinkurs för färdiga DL/Glesbygdsdoktorer. Titta på BEST utb i Norge.
7. Idé att söka DL föreningens utbildning.
8. Rekrytering av DL från städerna – förslag att arrangera utbildning/fortbildning och
sen erbjuda 1-2 veckor/månad på glesbygds VC.
9. Använda oss av upparbetade kanaler; Kursdoktorn eller Provinsialläkarfonden.
10. Förslag att det finns en studierådgivare för Glesbygdsmedicin, inom föreningen,
som både ST-läkare, studierektorer och landstingspersonal kan vända sig till. Även
här borde landstingen kunna arbeta för att få fram pengar.
11. Om studierektor ska anställas ska det betalas av de fyra norrlandslandstingen.
12. Arbeta för att landstingen betalar vårt deltagande på respektive möte ovan som en
del i PR arbetet för föreningen, stå för hotell- och resekostnader.
13. Deltaga på Läkarstämman med program.

§ 11

Fastställande av medlemsavgiften
Mötet diskuterade medlemsavgiften för 2009. Det beslutades
Att medlemsavgiften även fortsättningsvis är 150 kronor.
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§ 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 Christer Andersson, Peter Berggren och Magnus Dyborn till övriga ledamöter
på 2 år.
Lars Agréus, Karin Bernhardsson och Elisabeth Månsson Rydén, sekreterare har 1 år
kvar.
Magnus Dyborn är DL i Sälen, tidigare DL i Funäsdalen.
c Val av suppleant
Det beslutades
Att välja Anders Lagerlöf till suppleant på 2 år, Anna Falk har 1 år kvar.

§ 13

Adjungerad till styrelsen
Val av adjungerad till styrelsen
Det beslutades
Att godkänna att styrelsen under 1 år får adjungera en person till sig som kan inneha
kassörsuppdraget, om så behövs.

§ 14

Val av revisorer
Det beslutades
Att välja Sten Bergmark som föreningens revisor på 2 år, Max Fredriksson har 1 år
kvar. L-G Wedin valdes till revisorssuppleant på 1 år.

§ 15

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

§ 16

Inkomna motioner
Per Lundström har skickat in en motion ang inköp av tjänster för ekonomisk
redovisning. Styrelsen föreslår avslag på motionen med motivering att vi istället köper
in ett bokföringsprogram som underlättar kassörsarbetet.
Det beslutades
Att tillstyrka styrelsens förslag att inköpa ett bokföringsprogram.
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§ 17

Övriga ärenden
a

Nästa nationella konferens
Det beslutades
Att 2010 års konferens är i Jokkmokk. Styrelsen får bestämma tidpunkt för mötet.

b

Deltagande på läkarstämman

Förslag att vi deltar med något program, t.ex. ST i Glesbygd eller Att arbeta som
läkare i Glesbygd. T.ex. 2-4 timmars aktivitet.
Det beslutades
Att uppdra till styrelsen att se över om detta går att genomföra.
c
Föredrag
Vi fick höra ett kort och intressant föredrag kring helikopterambulansflygare Knut
Hedström av Göran Wemmenborn.
§ 18

Mötets avslutande
Mötesordförande Max Fredriksson tackade för visat intresse och förklarade mötet för
avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén

Elin Westin

Norbeth Hansson
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Närvarolista årsmöte 2009 04 24

Anders Ehnberg
Anders Lagerlöf
Anna Falk
Annika Ljungh
Bo
Viklund
Carina Keskitalo
Catharina Persson
Christer Andersson
Dennis Hansson
Elin
Westin
Elisabeth Månsson Rydén
Eva Hjertsén
Frank Moryäner
Gunilla Hegardt
Gunilla Johansson
Göran Wemmenborn
Lars Agréus
Lars Johansson
Leif Persson
Magnus Oscarsson
Magnus Rydvall
Mante Hedman
Max Fredriksson
Meike Harmening
Natalia Larsson
Norbeth Hansson
Per Lundström
Peter Berggren
Peter Nyberg
Sarah Berglund
Sten Bergmark
Svante Stedman
Thomas Löfgren
Thomas Rahm
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Motion från medlem:

Svensk förening för glesbygdsmedicin

Motion till årsmötet 2009-04-24
Förslag om att köpa in tjänster för ekonomisk redovisning
Föreningen växer och förhoppningsvis kommer föreningen att kunna göra verklighet av att
organisera kurser. Detta har ändrat förutsättningarna för att sköta det löpande arbetet med
bokföring. Det kan bli för mycket för att sköta helt ideellt.
Jag föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att inhandla tjänster från en redovisningsbyrå när
det gäller bokföring av transaktioner under året in i någon form av enkel kontoplan och att
samla verifikationer i en pärm.

Per Lundström

Styrelsen föreslår avslag på motionen.
Styrelsen förslår istället inköp av ett bokföringsprogram, t.ex. SpeedLedger, vilket underlättar
arbetet och som också är billigare.
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