Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 2 december 2010 på Svenska mässan, Göteborg.
Närvarande: 45 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 Göran Günther och Rolf Jungnelius.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes med tillägg av övriga frågor.

§7

Information från styrelsen.
-Vetenskaplig sekreterare Anders Johansson informerade om byte av kommitté för
Justus Ström föreläsningrna. Pastuermedaljen har utdelats till Staffan Normark. I
beslutande kommitté har Lars Björk från Lund Björn Olsen från Uppsala och Tinna
Oren från Göteborg ingått. Utgick en påminnelse om ansökningar till Göran Sterners
resestipendiefond och Pfizer- och Rochestipendiet.
-Vice Ordförande Torsten Holmdahl redovisade pågående arbete med
programgrupperna och om utvecklingsarbetet med hemsidan. Kan nu lägga ut fasta
tjänster och vikariat. Rapport från det vidare arbetet med kvalitetsregistren,
-Redaktör Katarina Westling informerade om Infektionsläkaren och inbjöd till att
lämna förslag på artiklar. Cecilia Rydén övertar arbetet med att presentera nya
avhandlingar. Påminde om inrapportering av aktuella avhandlingar
-Utbildningsansvarige Jonas Sundén-Cullberg rapporterade från årets genomförda
utbildningar och inbjöd till vårutbildningen i 2011 i Saltsjöbaden 23-25/5, tema
kirurgiska infektioner. Hösten 2011 ges en 3 dagars kurs om tuberkulos
-Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant rapporterade från Ungt Forum 30/12 med
ämnet svampinfektioner. Fallseminariet för ST-läkare hålls 17-18 mars 2011
utanför Uppsala.
-Facklige sekreteraren Stephan Stenmark informerade om PRISS, protesinfektioner
ska stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsammans med LÖF (Landstingets ömsesidiga
försäkringsbolag) och Svensk ortopedisk förening. Fler revisorer från
infektionsläkarkåren behövs till projektet. 55 av 74 ortopedkliniker är i nuläget inne i
systemet av revisioner

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2010 delades ut till mötesdeltagarna och
presenterades kort av Stephan Stenmark. Verksamhetsberättelse godkändes av
årsmötet. Verksamhetsberättelse går att läsa på www.infektion.net under
mötesprotokoll

§9

Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade det ekonomiska resultatet hittills under 2010
för SILF och Göran Sterners resestipendiefond. Bokslut och medlemsantal per 31
december 2010 redovisas tillsammans med revisionsrapporten vid medlemsmötet
under Vårmötet i Göteborg i maj 2011.
Uppmaning att påminna yngre kollegor om att ansöka om medlemskap i föreningen.

§ 10

Valberedningens förslag till styrelse för 2010-2012 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Åsa Hallgårde I valberedningen har även Per Follin och Jonas Bonnedahl
ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Vice Ordförande (2 år): Maria Werner (nyval)
Facklig sekreterare (2 år): Stephan Stenmark (omval)
Skattmästare (2 år): Hans Norrgren (nyval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år): Kristina Cardell (nyval)
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år): Camilla Lorant (omval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år t.o.m. 2011:
Ordförande: Jan Källman
Övrig ledamot, utbildningsansvarig : Jonas Sundén-Cullberg
Vetenskaplig sekreterare): Anders Johansson
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2010-2011 valdes Bengt Wittesjö (nyval)
och Lars Ljungström (nyval) 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.
Åsa Hallgårde valdes av årsmötet som sammankallande i valberedningen (t.o.m.
2012). Jonas Bonnedahl är sedan tidigare vald t.o.m. 2011. Torsten Holmdahl 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 tankar inför verksamhetsåret 2011. Han lyfte
fram det fortsatta arbetet med programgrupperna och kvalitetsregistren. Fortsatt arbete
med införandet av Infektionsverktyget och införandet 10-punktsprogrammet mot
antibiotikaresistens i slutenvården i verksamheterna.

§ 13

Övriga frågor:
Inbjudan till Infektionsläkarföreningens vårmötet i Göteborg 11-13/5 2011
Ordförande avtackade den avgående vice ordförande Torsten Holmdahl, redaktören
Katarina Westling och skattmästaren Bengt Wittesjö
Prisutdelning
Svenska läkarsällskapets diplom för bästa fri föredrag Mattias Waldeck
Pris för bästa postrar tilldelades Tomas Schöön, Anna Holmberg och Johanna Karlsson

§ 14

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Jan Källman

Stephan Stenmark

Göran Günther

Rolf Jungnelius

Ordförande

Sekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

3

