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Styrelsens svar på återremitterad motion nr 2 från fullmäktige 2009 
   

Vid 2009 års fullmäktigemöte diskuterades en motion från forskningsrådet med förslag om flytt 
av föreningens årliga möte till våren och att i samband med det införa kalenderår som 
räkenskapsår. Fullmäktige 2009 beslutade att återremittera frågan till 2010 års fullmäktige och 
gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan ytterligare. 
 
Styrelsen har under året diskuterat förslaget och vägt för och nackdelar. Styrelsen tillstyrker 
motionen och föreslår att mötet flyttas till våren från och med 2012. Styrelsen föreslår att 
räkenskapsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 förlängs till 31 december 2011 och därefter gäller helt 
räkenskapsår.  Revisorerna har i flera år föreslagit ändrat räkenskapsår. 
 
Forskningsrådet har erbjudit sig att fungera som vetenskaplig programkommitté för att 
åstadkomma större kontinuitet över åren och bredda innehållet i vetenskapligt avseende. En 
lokalförening, eller flera i samarbete, och eventuellt också i samarbete med en allmänmedicinsk 
institution bör vara arrangör av kongressen.  
 
Styrelsens vision är att om fem år ska föreningen kunna summera att vårt ganska anonyma 
höstmöte har utvecklats till att vara en angelägen nationell allmänmedicinsk kongress som 
arrangeras av SFAM, lockar en bred publik av såväl yngre som äldre verksamma inom 
allmänmedicinen och bidrar till att stimulera forskning och utvecklingsarbete inom primärvården.  
 
Styrelsen för Svensk förening för allmänmedicin 
Eva Jaktlund 
 
 
 
 
Motion nr 2 vid fullmäktigemötet 2009: 
 
SFAMs styrelse föreslår att SFAMs årliga möte flyttas från höst till vår och byter namn från SFAMs höstmöte till 
Svensk Allmänmedicinsk kongress. 
 
SFAMs styrelse föreslår därför stadgeändring avseende §11 så att:  
”Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli-30 juni” ändras till ”Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 
januari-31 december. 
 
Och att:  
”Föreningens fullmäktigemöte äger rum under någon av månaderna oktober, november, december på dag som 
bestäms av styrelsen” ändras till ”Föreningens fullmäktigemöte äger rum under någon av månaderna februari, mars, 
april eller maj på dag som bestäms av styrelsen” 
 
Motivation:  
För de medlemmar som är vetenskapligt engagerade och intresserade blir det trångt med möten och 
förberedelsearbete på hösten bland annat pga. att höstmöte och riksstämma ibland kommer väldigt tätt. Föreningen 
behöver dessutom lyfta fram vetenskaplighet och kvalitetsarbete i den praktiska verksamheten. Ett sätt att göra det är 
att skapa bra förutsättningar för och förstärka vårt årliga möte. Det kan göras genom att placera det vid en bättre 
tidpunkt och att synliggöra mötet bättre med hjälp av namnbyte och på sikt kan detta förhoppningsvis även stärka och 
förtydliga innehållet. 
 
Sara Holmberg 
SFAMs styrelse och forskningsråd  
 
 
 


