Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 25 maj 2016 på Helsingborgs Arena.
Närvarande: Ungefär 50 medlemmar utöver styrelsen.

§1

Ordförande Göran Günther förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Göran Günther.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hedenstierna.

§4

Till protokolljusterare valdes Peter Lanbeck och Veronica Svedhem-Johansson.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Information från styrelsen.
Göran Günther informerade om att frågan om obligatoriskt medlemskap i
Läkarsällskapet för föreningens medlemmar är aktuell. Bakgrunden är att SILF som
specialitetsförening är en del av Läkarsällskapet och har rösträtt i Läkarsällskapets
fullmäktige. Det finns inget förslag att ta ställning till i nuläget men frågan har varit
aktuell under ett par år. Deltagarna på årsmötet hade delvis olika åsikter om vilken
nytta vi har av Läkarsällskapet och både ekonomiska och verksamhetsrelaterade
synpunkter fördes fram.
Anita Hällgren informerade om arbetet med Infektionsveckan och Mikrobiologiskt
Vårmöte. Sammarbetet med de mikrobiologiska föreningarna och
sjuksköterskeföreningen kommer att fortsätta åtminstone 2017 och 2018. AH tackade
alla som bidragit till mötets vetenskapliga program och alla som bidrar till mötet
genom att komma hit.
SILF har under året besvarat ett antal remisser. Arbetet med att besvara remisser är
många gånger omfattande och styrelsen vill tacka alla kunniga medlemmar som har
hjälpt oss med det här viktiga arbetet.
Kristina Cardell informerade om arbetet med Infektionsläkaren som ges ut med fyra
nummer varje år. KC tackade alla som bidragit med material under året. Det finns ett
önskemål om att fler sammanfattningar av aktuella avhandlingar skickas in till
Infektionsläkaren.

Anna-Karin Lindgren informerade om SILFs utbildningsaktiviteter och om årets
höstutbildning som har tema antibiotikaresistens. Ett fåtal platser finns kvar.
AKL efterlyste fler SPUR inspektörer så att målsättningen med SPUR inspektion av
landets kliniker vart femte år kan uppfyllas.
Agnar Bjarnason informerade om arbetet med kvalitetsregistren som under året
flyttats till en ny plattform (Registercentrum syd).
AB informerade även om arbetet i programgrupperna. Arbete med större
standardisering av vårdprogrammen pågår och även arbete med hur vi skall hantera
mindre omfattande rekommendationer som till exempel
behandlingsrekommendationer vid Clostridium difficile infektion. Rekryteringen till
programgrupperna behöver också ses över så att vi även fortsättningsvis får en
geografisk spridning och hög kompetens i grupperna.
Karolina Prytz informerade om årets aktiviteter för ST läkare. Ungt forum har utökats
till en halvdag och har i år haft temat pneumoni. Fallseminarierna är mycket
uppskattade och ett extra seminarium hölls i februari i år för att möta den stora
efterfrågan. Ett ordinarie fallseminarium hålls som vanligt i augusti.
Genom SPUK pågår arbete med de nya ST föreskrifterna.
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015-16 presenterades kort av Magnus
Hedenstierna. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.

§9

Skattmästaren Ulf Ryding redovisade ekonomiskt bokslut för 2015 för SILF och för
Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.
Föreningens budget för 2016 gicks igenom.

§10

Revisionsrapporten lästes upp av Göran Günther som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2015
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet.

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2016-2018 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Giesela Otto. I valberedningen har Stephan Stenmark (sammankallande),
Jan Källman och Maria Werner ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt följande
förslag:
Ordförande: Göran Günther (omval 2 år till årsmötet 2018)
Vetenskaplig sekreterare: Anita Hällgren (omval 2 år till årsmötet 2018)
Övrig ledamot, skattmästare: Ulf Ryding (nyval 2 år till årsmötet 2018)
Övrig ledamot, redaktör: Fredrik Månsson (nyval 2 år till årsmötet 2018)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Maria Furberg (nyval 2 år till årsmötet 2018)
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2015-2016 valdes Bengt Wittesjö (omval)
och Lars Ljungström (omval) och till suppleant valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen själva får utse ordinarie ledamöter och suppleanter
till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
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Årsmötet godkände att styrelsen själva får utse ordinarie ledamöter och suppleanter
till specialitetsföreningarnas representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges
läkarförbund.
Val till valberedningen
Anna-Karin Lindgren och Erik Torell valdes t.o.m. årsmötet 2019 respektive 2017.
Maria Werner som är vald t.o.m. årsmötet 2018 är sammankallande i valberedningen.
§ 12

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 250 kr för fullt betalande
medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr för pensionerade medlemmar. De
föreslagna medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§ 13

Verksamhetsåret 2015-2016
Infektionsveckan 2017 kommer att anordnas den 17-20 maj i Karlskrona. Mötet
kommer som i år att sammarrangeras tillsammans med de mikrobiologiska
föreningarna och IFIS. Styrelsen träffar de övriga arrangerande föreningarna
regelbundet och formeran för sammarbetet diskuteras och utvecklas fortlöpande. I
nuläget har vi beslutat att fortsätta sammarbetet minst till och med 2018.

§ 14

Övriga frågor:
Helena Hervius-Askling efterfrågade en representant från SILF till
Folkhälsomyndighetens råd kring vaccinationsfrågor. Styrelsen kommer lösa detta så
snart som möjligt.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

PeterLanbeck
Protokolljusterare

Veronica Svedhem-Johansson
Protokolljusterare
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