Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 1 december 2011 på Älvsjömässan, Stockholm.
Närvarande: 51 medlemmar utöver styrelsen.

§1

Ordförande Jan Källman förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Jan Källman .

§3

Till sekreterare för mötet valdes Stephan Stenmark.

§4

Till protokolljusterare valdes Carl-Johan Fraenkel och Britt-Marie Eriksson

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor.

§7

Information från styrelsen.
-Utbildningsansvarige Jonas Sundén-Cullberg rapporterade från årets genomförda
utbildningar och inbjöd till vårutbildningen i 2012 i Saltsjöbaden 23-24/4, tema
kirurgiska infektioner. Hösten 2012 ges en fortbildning där tema ännu inte är beslutat.
Inbjudan till vårmötet i Stockholm 21-23/5 2012
-Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant rapporterade från Ungt Forum 29/12 med
ämnet Primär immunbrist (28st deltagare). Fallseminariet för ST-läkare har
genomförts vid 2 tillfällen, samma planering gäller för 2012. Ett studierektorsmöte har
genomförts och planeras även för 2012. Pågår ett arbete med att skriva en
målbeskrivning för sidotjänstgöring under ST.
SILF arbetar för att öka kursutbudet för ST läkare
-Facklige sekreteraren Stephan Stenmark informerade om PRISS, protesinfektioner
ska stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsammans med LÖF (Landstingets ömsesidiga
försäkringsbolag) och Svensk ortopedisk förening. Alla kliniker som opererar knäoch höftledsproteser i landet är nu med i projektet.
-Vetenskaplig sekreterare Anders Johansson redovisade arbetet med stipendier,
riksstämman besvarade remisser och uppdateringen av kongresskalendern.

§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2011 delades ut till mötesdeltagarna och
presenterades kort av Stephan Stenmark. Verksamhetsberättelse godkändes av
årsmötet. Verksamhetsberättelse går att läsa på www.infektion.net under

mötesprotokoll. Ingrid Nilsson-Ehle avgår efter många år som föreningens
representant i UEMS. Styrelsen uttryckte sin uppskattning för hennes arbete.
Styrelsen kommer fortsätta att bevaka hur RAF, RAV och RAM:s uppdrag kommer att
utvecklas inom SMI.

§9

Skattmästaren Hans Norrgren redovisade det ekonomiska resultatet hittills under 2011
för SILF och Göran Sterners resestipendiefond. Bokslut och medlemsantal per 31
december 2011 redovisas tillsammans med revisionsrapporten vid medlemsmötet
under Vårmötet i Stockholm i maj 2012.
Uppmaning att påminna yngre kollegor om att ansöka om medlemskap i föreningen.

§ 10

Valberedningens förslag till styrelse för 2011-2012 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Åsa Hallgårde I valberedningen har även Torsten Holmdahl och Jonas
Bonnedahl ingått.
Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Ordförande (1 år): Jan Källman (omval)
Vetenskaplig sekreterare (2 år): Johan Westin (nyval)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig (2 år): Anna-Karin Larsson (nyval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år t.o.m. 2012:
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark
Övrig ledamot, redaktör : Kristina Cardell
Vice ordförande : Maria Werner
Övrig ledamot, yngreläkare : Camilla Lorant

Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2010-2011 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.
Årsmötet godkände att styrelsen själva får utse ordinarie ledamöter och suppleanter
till specialitetsföreningarnas representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges
läkarförbund.
Val till valberedningen
Jonas Sundén Cullberg valdes t.o.m. 2014. Åsa Hallgårde är sammankallande i
valberedningen (t.o.m. 2012). och Torsten Holmdahl är vald t.o.m. 2013.
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§ 11

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.

§ 12

Ordförande Jan Källman presenterade prioriterade frågor inför verksamhetsåret 2012.
-Fortsatt stöd till arbetet med kvalitetsregistret och vårdprogramgrupperna.
-Samarbetet med Stramanätverket.
-Infektionsverktygets införande.
-Argumentera för fler enkelrum i slutenvården.
-Fortsatt producera en bra medlemstidning.
-Erbjuda app för hemsidan.
-Fortsätta med nuvarande utbildningar, men också verka för fler utbildningar för ST
läkare.
-Uppmuntra medlemmarna att väcka frågor.
-Bevakar Socialstyrelsens pågående utredning om specialitetsindelningen och ha som
naturlig utgångspunkt att infektionssjukdomar finns kvar som egen basspecialitet.

§ 13

Övriga frågor:
Beslut att tillstyrka Vårdhygiens önskan att få bli tilläggsspecialitet till
Infektionssjukdomar. Förslaget presenterades av Ann Tammelin.
Anders Lundqvist, Borås, väckte frågan om bristen på kurser för ST-läkare
Föreslog att programgrupperna kan ge en kursdag per år.
Styrelsen tar med sig detta i det fortsatta arbetet.
Ordförande avtackade avgående vetenskaplig sekreterare Anders Johansson och
utbildningsansvarige Jonas Sundén Cullberg
Prisutdelning
Svenska läkarsällskapets diplom för bästa fri föredrag tilldelades Kristoffer Strålin
Pris för bästa postrar tilldelades Mattias Waldeck, Johanna Karlsson och Hanna
Rundström

§ 14

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Jan Källman

Stephan Stenmark

Carl-Johan Fraenkel

Britt-Marie
Eriksson
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