Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 28 november 2001 på Stockholmsmässan, Älvsjö
Närvarande: ca 80 medlemmar.
§1

Ordförande Åke Åkesson förklarade mötet öppnat.

§2

Till protokolljusterare valdes Göran Hedin och Stig Cronberg.

§3

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001 presenterades av Åke Åkesson och
godkändes efter muntlig komplettering av nedanstående punkter.
- Marianne Jertborn gav en sammanfattning av verksamhetsårets utbildningsinsatser.
- Under rubriken RAF kommenterade Otto Cars.
- Under rubriken RAV kommenterade Ingrid Uhnoo.

§6

Skattmästaren rapporterade att föreningens ekonomi är stabil. Föreningen omsatte
846 009 kr fördelat på 514 829 kr i intäkter och ingående kapital 331 180 kr. Årets
resultat tyngs av 84 200 kr i underskott beroende på underfinansierad kursverksamhet,
vilket ger 246 928 kr i utgående eget kapital.
Föreningen har totalt 599 medlemmar varav 495 fullt betalande, 51 pensionärer, samt
53 associerade medlemmar. Under året har föreningen fått 39 nya medlemmar.
Frågan om sponsring av föreningen och överskottet för tidningen Infektionsläkaren
kommenterades av Ola Weiland, Otto Cars, Britt-Marie Eriksson och Sten Iwarson.
Styrelsens uppfattning är att tidningen fyller en stor funktion som forum i föreningen
och att det är tillfredställande att vi kan ge ut den med en vinst av 100.000:- Några
möjligheter att ytterligare höja föreningens intäkter från tidningen bedöms inte
föreligga.

§7

Revisionsberättelsen föredrogs. Räkenskaperna befanns vara förda med god ordning
och med vederbörliga verifikationer. Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för
styrelsen beviljades enhälligt av årsmötet.

§8

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 400 kr för fullt betalande
medlemmar, 60 kr för associerade och 0 kr för pensionerade medlemmar. De
föreslagna medlemsavgifterna bifölls och fastställdes av årsmötet.

§9

Valberedningens förslag till styrelse och övriga förtroendeposter föredrogs av Lars
Hagberg. Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Ordförande: Åke Örtqvist
Fyllnadsval vice ordförande: Marianne Jertborn
Vetenskaplig sekreterare: Rune Andersson
Övrig ledamot (2år): Susanna Bérczy
Övrig ledamot (2år): Gisela Otto
Fyllnadsval Övrig ledamot (1år): Susanne Wendahl
Styrelsemedlemmar valda för 2 år tom. 2002:
Skattmästare: Hans Beckman
Facklig sekreterare: Göran Günther
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2001-2002 valdes Pia Forsberg (omval)
och Inga Odenholt-Malmfors (omval) och till suppleant valdes Lars Hagberg (nyval).
Till ordinarie ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige valdes Åke Örtqvist
(nyval) och Rune Andersson (nyval). Till suppleanter valdes Marianne Jertborn
(omval) och Hans Beckman (nyval).
Till ordinarie ledamot i Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges
läkarförbund valdes Åke Örtqvist (nyval) och till suppleant valdes Göran Günther
(omval).
Till valberedning utsågs Åsa Hallgårde (kvarstår), Bo Svenungsson (ny) och Ola
Blennow (ny).
Firmatecknare är ordföranden Åke Örtqvist och Skattmästaren Hans Beckman.

§ 10

Verksamheten för år 2002 kommenterades:
- Två nya programgrupper kommer att inleda arbetet inom ämnesområdena
”Skelett- och ledinfektioner” och ”Bakteriella infektioner i centrala nervsystemet”.
- Jertborn informerade om föreningens fortbildning i Italien 18-21 april 2002.
- Beslut om ämne för den internmedicinska fortbildningen 10-11 oktober 2002 tas
på styrelsemötet 14 januari.

§ 11

Åke Åkesson förelade ånyo årsmötet frågan om bifall till följande stadgeändring som
möjliggör medlemskap i föreningen utan samtidigt medlemskap i Sveriges
läkarförbund:
… Ordinarie medlem skall tillhöra Sveriges läkarförbund…
Ändras till
… Ordinarie medlem bör tillhöra Sveriges läkarförbund…
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Årsmötet gav sitt bifall till stadgeändringen som därmed träder i kraft.
§ 12

Styrelsen presenterade förslag om bildande av ett ”Program- och utbildningskonto” dit
föreningens andel av behållningen i ECCMID-stiftelsen överförs. Årsmötet beslutade
enhälligt att bifalla förslaget.

§ 13

Harriet Hogevik presenterade Programguppen ”Infektiös endokardit”. Arbetet är i det
närmaste slutfört och kommer att publiceras dels som supplement till tidningen
Infektionsläkaren, dels på www.infektion.net.

§ 14

Övriga frågor:
-

Lars Lindquist presenterade ett upprop till föreningen från Jan Andersson
angående bidrag till Diplomkursen i Tropikmedicin då Socialstyrelsen dragit in sitt
finansiella stöd. Årsmötet gav sitt bifall till stöd. I avvaktan på att frågan om
finansiering löses långsiktigt inom ramen för det nya utbildningsinstitutet IPULS
hanteras den av styrelsen.

-

Göran Günther informerade angående Socialstyrelsens översyn av de medicinska
specialiteterna på regeringens uppdrag. Ett remissvar utarbetas av styrelsen.

- Sammansättningen av Specialistutbildningskommittén presenterades:
Bo Settergren (ny sammankallande), Annette Alaeus (ny), Anne Tideholm (ny),
Ulrika Snygg-Martin (ny), Hans Homberg (kvarstår) och Susanna Bérczy (kvarstår).
Samtidigt framfördes tack till de avgående ledamöterna Rune Andersson, Peter
Lanbeck, Eva Gustavsson och Stephan Stenmark.
§ 15

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avtackades Åke Åkesson, Jill Söderberg-Svanström, Bo Svenungsson och
Tomas Vikerfors, som alla efter flera års styrelsearbete valt att lämna styrelsen.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Göran Hedin
Protokolljusterare
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Stig Cronberg
Protokolljusterare

