
 
 
Protokoll fört vid fullmäktigemöte för Svensk fören ing för allmänmedicin  
i Åre den 13 oktober 2010 
 
Närvarande: ca 94 deltagare, varav 49 fullmäktigedelegater. 
 
Från styrelsen:  
Eva Jaktlund 
Karin Träff Nordström 
Ulf Peber 
Jana Risk 
Sara Holmberg 

Bertil Hagström 
Mats Rydberg 
Madelene Andersson 
Lars Henrikson

 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Eva Jaktlund förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Upprop 

Upprop av lokalföreningarnas delegater förrättades av föreningens fackliga sekreterare  
Karin Träff Nordström.  

 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till fullmäktiges ordförande valdes Margareta Troein Töllborn och till fullmäktiges sekreterare 
valdes Karin Träff Nordström. 

 
§ 4 Val av protokollsjusterare 

Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Karin Lindhagen och Karin Björkegren. 
 
§ 5 Godkännande av kallelse och fastställande av da gordning 

Kallelse till fullmäktige och erforderliga handlingar har funnits tillgängliga på SFAMs hemsida 
i enlighet med stadgar. Dagordningen godkändes efter ändring av ordningsföljd så att motion 
och stadgeändringsförslag tas upp före personvalen. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelse 
 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Eva Jaktlund. Verksamhetsberättelsen 
 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 7 Revisionsberättelse 
 Föreningens skattmästare Ulf Peber föredrog årets revisionsberättelse. 
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Föreningens skattmästare Ulf Peber föredrog resultat- och balansräkningen för 
räkenskapsåret 2009-07-01 – 2010-06-30. Dessa fastställdes sedan av fullmäktige. Det 
betonades att föreningen inte förlorat några betalande medlemmar på grund av 
höjningen av medlemsavgiften. Balans- och resultaträkningen fastställdes. 

 
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
 
§ 10 Verksamhetsplan och budget 
 Eva Jaktlund föredrog verksamhetsplanen för innevarande räkenskapsår med fokus på 
 kvalitetsregister, kompetenskrav, utbildning, forskning och vikten av enighet i kåren.  



 Ulf Peber föredrog budgeten för innevarande räkenskapsår, en budget i balans.  
 Verksamhetsplan och budget fastslogs av fullmäktige. 
 
§ 11 Årsavgift 
 Fullmäktige beslutade om en årsavgift på 1500 kr/år för specialistläkare och 750 kr/år 
 för ST- läkare vilket är oförändrat jämfört med föregående räkenskapsår. 

 
§ 12 Val av styrelse   

Valberedningens sammankallande Ulf Måwe föredrog valberedningens förslag. Efter enhälliga 
val i enlighet med förslaget har styrelsen fått följande sammansättning:   
 
Ordförande:  Eva Jaktlund Fortsatt mandat  till 2012 
Vice ordförande: Mats Rydberg Fortsatt mandat  till 2012 
Facklig sekreterare: Karin Träff-Nordström Fortsatt mandat till 2012 
Vetenskaplig sekreterare: Sara Holmberg Fortsatt mandat   till 2012 
Kassör: Ulf Peber Omval till 2013 
Ledamöter: Louise Hamark Nyval till 2013 

 Kenneth Widäng Nyval till 2013 
 Bertil Hagström Omval till 2013 

  Maria Samuelsson Fyllnadsval  till 2012 
 
§ 13  Val av revisorer   

Revisorer och revisorssuppleanter valdes enligt följande: 
 
Revisorer: Arne Nilsson, omval ett verksår till 2012 

 Argema Revision AB 
 Gunnar Carlgren nyval ett verksår till 2012 
 medlemsrevisor 
 

Revisorssuppleanter: Gerd Schank, omval ett verksår till 2012 
 Argema Revision AB 
 Rikard Viberg omval ett verksår till 2012 
 medlemservisor 

 
§ 14 Val av fullmäktige och suppleanter till Svensk a Läkaresällskapets fullmäktige 
 

Fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet: 
  Eva Jaktlund Fortsatt mandat till 2011 
  Mats Rydberg Fortsatt mandat  till 2011 
  Sara Holmberg Fortsatt mandat till 2011 
  Karin Träff Nordström Nyval till 2012 
  Ulf Peber Omval till 2012 
  Anna-Karin Svensson Omval till 2012 
  Madelene Andersson Fortsatt mandat till 2011 
 
Suppleanter i Svenska Läkaresällskapet: 
  Robert Svartholm Fortsatt mandat till 2011 
  Annika Brorsson Fortsatt mandat till 2011 
  Kenneth Widäng Nyval till 2012 
  Karin Lindhagen Fortsatt mandat till 2011 
  Maria Samuelsson Nyval till 2012 

 Louise Hamark Nyval till 2012 
  Bertil Hagström  Omval till 2012 
 

§ 15 Val av valberedning 
Till valberedning utsågs: Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Christina Gustafsson, 
Hanna Nordstrand, Karin Hed, Anna-Karin Svensson och Sofia Hellman. 

 
 
 
 



 
§ 16  Motioner 
 Till fullmäktige har i år inte inkommit några nya motioner. 
 Fullmäktige 2009 återremitterade en motion från SFAMs forskningsråd med förslag att 
 flytta föreningens höstmöte och fullmäktige från hösten till våren från och med 2012 
 samt ändra räkenskapsåret till kalenderår från och med 2012 och förlänga innevarande 
 räkenskapsår från 2009-07-01 – 2011-12-31. 
 
 Fullmäktige beslutade, efter diskussion, med stor majoritet att bifalla motionen. Nästa 
 fullmäktige kommer att hållas i samband med vårmöte i Luleå 2012. 
 
§ 17 Stadgeändringar 
 Fullmäktige beslöt om följande stadgeändringar: 
 
 § 6 Medlemskap i SFAM 

Ansökan om medlemskap i SFAM ska sändas till SFAMs kansli. Detsamma gäller anmälan om utträde 
ur föreningen. Medlem som ej betalat årsavgift under två år ska anses ha utträtt ur föreningen.  Medlem 
som ej betalat årsavgift trots påminnelse ska anses ha utträtt ur föreningen.  Ansökan från person som 
inte är specialist i allmänmedicin eller under utbildning i specialiteten avgörs av styrelsen. Ansökan från 
person som inte är specialist i allmänmedicin behandlas av styrelsen. 
 
Ledamot av SFAMs styrelse ska vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och medlem av Sveriges 
Läkarförbund. Medlem som deltar i beslut om frågor som berörs i §2, tredje och fjärde stycket, ska vara 
ledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive medlem av Sveriges Läkarförbund. 
 
Medlem som åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser eller på annat sätt handlar så att 
förtroendet för läkaryrket skadas kan uteslutas ur föreningen. Medlem som bryter mot föreningens eller 
lokalavdelningens stadgar kan också uteslutas ur föreningen. Sådana beslut fattas av SFAMs styrelse. 
 

 § 11 Fullmäktigemöte 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli -30 juni 1 januari – 31 december. Föreningens 
fullmäktigemöte äger rum under någon av månaderna oktober, november, december mars, april, maj på 
dag som bestäms av styrelsen.  
 
Vid fullmäktigemöte ska protokoll föras och justeras av mötesordföranden samt två vid mötet utsedda 
protokollsjusterare. 
 
Vid fullmäktigemöte föredrages styrelsens verksamhetsberättelse samt  revisionsberättelsen. Fullmäktige 
fattar beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställer årsavgiftens storlek. Fullmäktige kan besluta 
om reducerad medlemsavgift för vissa grupper av medlemmar, såsom pensionärer eller icke färdiga 
specialister. 
 
Fullmäktige väljer styrelsens ordförande, vice ordförande, vetenskapliga sekreterare, fackliga 
sekreterare, skattmästare samt övriga medlemmar. Fullmäktige väljer också två revisorer och suppleanter 
för dessa. Därjämte väljs för en tid av två år representanter i Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa. Samtliga ska vara ledamöter av Svenska 
Läkaresällskapet. På fullmäktigemöte väljs också valberedning. 
 
Motioner till fullmäktigemöte ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet. 
 
Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte jämte inlämnade motioner med styrelsens yttrande utsänds till 
lokalavdelningarnas ordföranden/kontaktpersoner minst en månad före mötet, samt till SFAM:s övriga 
medlemmar för kännedom. Lokalavdelningarna svarar för att dessa handlingar tillställs avdelningens 
utsedda fullmäktige. 
 
Extra fullmäktigemöte angående särskilt ärende ska hållas när föreningens styrelse så beslutar eller när 
minst tre lokalavdelningar gör skriftlig framställning därom hos styrelsen. I denna framställning ska 
framgå vilket ärende som det extra fullmäktigemötet ska behandla. 
 

 
 
 
 
 



 
§ 18 Utmärkelser 

Fullmäktige beslutade på styrelsens förslag att utse Merete Mazzarella till hedersledamot i 
SFAM.  
 
Hederspriset Årets Lejon/slitvarg tilldelades Sven Engström och Kjell Lindström, med 
motiveringen: För att de i våra allmänmedicinska rum i åratal har forskat om, pratat för och  
predikat om kvalitet. För att de har framhärdat och inte har hukat eller backat vid mer eller   

 mindre aggressiva utfall från läkarkår eller beslutsfattare. För att de för oss andra pekat på  
 vad som är värt att mäta och inte minst för att de inspirerat oss att stå raka i kulregnet och  
 hålla rätt fokus i dimman i dessa registerhetsande tider. 
 

Avgående styrelseledamöter avtackades. 
 
§ 19 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:  Ordförande: 
 
 
 
 
Karin Träff Nordström  Margareta Troein Töllborn 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Karin Lindhagen  Karin Björkegren 


