Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 24 november 2004 på Svenska Mässan, Göteborg.
Närvarande: 58 medlemmar.

§1

Ordförande Åke Örtqvist förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Åke Örtqvist.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Göran Günther.

§4

Till protokolljusterare valdes Mats Erntell och Harriet Hogevik.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 presenterades av Göran Günther och
godkändes av årsmötet.

§8

Skattmästaren Hans Beckman redovisade föreningens ekonomi. I bokslutet
redovisades 831 908 kr i intäkter och kostnader på 696 740 kr. Årets resultat gav 135
168 kr i överskott. Balansräkningen visade plus 424 192 kr när utgående eget kapital,
ingående balans och föreningens skulder summerats. Programgruppskontot har ett
kapital på 1 048 589 kr efter bokförda kostnader. Utbildningsverksamheten har,
liksom föregående år, genererat ett överskott under verksamhetsåret som gör det
möjligt att ånyo sänka av nästkommande års fortbildningsavgifter.
Göran Sterners resestipendiefond är reviderad och räkenskaperna har befunnits vara i
god ordning. Fonden uppvisare ett eget kapital om 135 000 kr.
Föreningen består av sammanlagt 679 medlemmar, varav 557 ordinarie medlemmar,
69 pensionärer, 21 associerade, samt 32 associerade pensionärer. Under året har
föreningen antagit 31 nya ordinarie medlemmar.

§9

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

§ 10

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.

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2004-2005 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Marianne Jertborn. I valberedningen har även Bo Svenungsson och Ola
Blennow ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Vice ordförande (2 år): Britt-Marie Eriksson (omval)
Facklig sekreterare (2 år): Göran Günther (omval)
Skattmästare (2 år): Bengt Wittesjö (nyval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år): Erik Sandholm (nyval)
Övrig ledamot, yngreläkarrepresentant (2 år): Gunilla Ockborn (nyval)
Styrelsemedlemmar valda för 2 år tom. 2005:
Ordförande: Åke Örtqvist
Vetenskaplig sekreterare: Per Follin
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Gisela Otto
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2003-2004 valdes Lars Hagberg (omval)
och Peter Lanbeck (omval) och till suppleant valdes Pia Forsberg (omval).
Till ordinarie ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige valdes Åke Örtqvist
(omval) och Per Follin (omval). Till suppleanter valdes Britt-Marie Eriksson (omval)
och Bengt Wittesjö (nyval).
Till ordinarie ledamot i Specialitetsföreningarnas representantskap i Sveriges
läkarförbund valdes Åke Örtqvist (omval) och till suppleant valdes Göran Günther
(omval).
Firmatecknare är ordföranden Åke Örtqvist och Skattmästaren Bengt Wittesjö.
Till valberedning utsåg styrelsen: Marianne Jertborn (sammankallande, tom. 2005),
Hans Beckman (tom. 2007) och Jonas Bonnedahl (tom. 2007).

§ 12

Utbildningsverksamheten för år 2005 kommenterades:
- Gisela Otto informerade om föreningens kommande fortbildning i Tallinn, Estland
21-24 april. Föreningens fortbildning i intensivvård ca 6-7 oktober.
Universitetsklinikernas efterutbildning i Örebro i oktober-november. Dessutom
kommer fallseminarium för ST-läkare att anordnas under verksamhetsåret.
- Vårmötet i Malmö 11-13 maj 2005 annonserades av Torsten Holmdahl.
- Per Follin kommenterade kommande års Riksstämma i Älvsjö 30 november-2
december, som kommer att ha temat ”Mental hälsa”. Stämman föregås som
tidigare av Ungt forum 29 november.

§ 13

Britt-Marie Eriksson redogjorde för programgruppsarbetet. Samtliga hittills initierade
grupper har slutfört och lämnat sina rekommendationer till tryckning. Programmen
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finns att hämta på www.infektion.net. Förslag till nya ämnen för programgruppsarbete
diskuterades.
Hans Glaumann efterträder Aril Frydén som vetenskaplig redaktör i Tidningen
Infektionsläkaren.
§ 14

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Efter mötet avtackades Hans Beckman, Jonas Bonnedahl och Suzanne Wendahl, som
samtliga valt att lämna styrelsen, för utomordentliga insatser för föreningen.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Mats Erntell
Protokolljusterare
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Harriet Hogevik
Protokolljusterare

