
 
 
Protokoll fört vid fullmäktigemöte för Svensk fören ing för allmänmedicin  
i Uppsala den 4 november 2009 
 
Närvarande: ca 111 deltagare, varav 67 fullmäktigedelegater. 
 
Från styrelsen:  
Annika Eklund-Grönberg 
Björn Nilsson 
Ulf Peber 
Anna-Karin Svensson 
Sara Holmberg 

Eva Jaktlund 
Mats Rydberg 
Madelene Andersson 
Sofia Hellman 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Annika Eklund-Grönberg förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna. 

 
§ 2 Upprop 

Upprop av lokalföreningarnas delegater förrättades av föreningens fackliga sekreterare  
Anna-Karin Svensson.      

 
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Till fullmäktiges ordförande valdes Björn Olsson och till fullmäktiges sekreterare valdes  
Anna-Karin Svensson. 

 
§ 4 Val av protokollsjusterare 

Som protokollsjusterare och tillika rösträknare valdes Karin Hed och Malin André. 
 
§ 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. 
 

§ 6 Verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Annika Eklund-Grönberg. Styrelsen har haft ett 
särskilt uppdrag att bevaka utvecklingen av vårdvalsreformen och Annika Eklund-Grönberg 
berättade om hur detta gjorts, samt om det dokument med rekommendationer om 
kvalitetsindikatorer som tagits fram. Hon berörde också särskilt arbetet för att bevara den 
allmänmedicinska specialistkompetensens kvalitet och erkännande, samt samarbetet med andra 
grupper och med Socialstyrelsen. En fråga från Roland Morgell, Stockholm, om möjligheten för 
lokalföreningar att ha egna hemsidor kopplade till SFAMs hemsida togs upp under denna punkt 
och besvarades. Den nya hemsidan har potential för en sådan utveckling, med 
lösenordsskyddade sidor inom hemsidan. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till 
handlingarna. 

 
§ 7 Revisionsberättelse 
 Föreningens medlemsrevisor Magnus Eriksson föredrog årets revisionsberättelse. 
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 

Föreningens kassör Ulf Peber föredrog balansräkningen för räkenskapsåret 20080701-
20090630. Vid ingången av året fanns ett förväntat negativt resultat. Balansräkningen 
diskuterades och kassören svarade på frågor. En del av det negativa resultatet beror på vikande 
medlemssiffror. Medlem avförs från medlemslistan efter två år av obetalda fakturor. Diskussion 



följde om huruvida denna punkt i stadgarna bör ändras. Balans- och resultaträkningen 
fastställdes. 

 
§ 9 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
 
§ 10 Verksamhetsplan  

Eva Jaktlund från styrelsen föredrog styrelsens verksamhetsplan för innevarande år.  
Ulf Peber presenterade budget. Budget för innevarande räkenskapsår är lagd något snävare än 
tidigare då intäkterna är lägre. Diskussion följde om vilka åtgärder som bör vidtas. En möjlighet 
är att höja medlemsavgiften och debatt följde om hur detta kommer att påverka medlemsantalet. 
En stadgeändring behövs om förfarandet vid uteslutande av ej betalande medlem. Magnus 
Eriksson ställde förslag om att styrelsen ska utreda varför medlemmar går ur föreningen. 
Verksamhetsplanen och budget fastställdes av fullmäktige. 

 
§ 11 Budget och årsavgift 

Fastställande av årsavgift. Styrelsen har föreslagit fullmäktige en höjning av årsavgiften med  
25% eller 50% från nästa kalenderår. Förslag ställdes från Magnus Eriksson att höja för 
specialister men låta ST-läkarnas medlemsavgift vara oförändrad. Ordförande ställde 
proposition om höjning av medlemsavgiften eller ej, och votering begärdes. Fullmäktige 
beslutade med 33 röster mot 24 att höja medlemsavgiften. Därefter ställde ordförande 
proposition om höjning med 25% till 1500 kronor eller höjning med 50% till 1800 kr/år. 
Fullmäktige beslutade med övervägande majoritet att höjningen ska vara till 1500 kr/ år. Sedan 
ställde ordförande proposition om huruvida ST-läkares avgift ska höjas. Fullmäktigemötet 
beslutade att även ST-läkarnas medlemsavgift höjs med 25%, till 750 kr/år. 
 

§ 12 Val av styrelse   
Valberedningens sammankallande Ulf Måwe föredrog valberedningens förslag. Till ny 
ordförande för föreningen valdes Eva Jaktlund enhälligt.  De övriga i valberedningens förslag 
till ny styrelse presenterade sig. Efter enhälliga val i enlighet med förslaget har styrelsen fått 
följande sammansättning:         

          Ordförande:  Eva Jaktlund Nyval  till 2011 
Vice ordförande: Mats Rydberg Nyval   till 2011 
Facklig sekreterare: Karin Träff-Nordström Nyval  till 2011  
Vetenskaplig sekreterare: Sara Holmberg Omval   till 2011 
Kassör: Ulf Peber Fortsatt mandat till 2010 
Ledamöter: Madelene Andersson Omval  till 2011 

 Jana Risk Fyllnadsval till 2010 
         Bertil Hagström Fyllnadsval  till 2010 
  Lars Henriksson Fyllnadsval  till 2010 

 
§ 13  Val av revisorer   

Revisorer och revisorssuppleanter valdes enligt följande: 
 
Revisorer: Arne Nilsson, omval ett år till 2010 

 Argema Revision AB 
 Magnus Eriksson omval ett år till 2010 

 
Revisorssuppleanter: Gerd Schank, omval ett år    till 2010 

 Argema Revision AB 
 Rikard Viberg omval ett år     till 2010 

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

Fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet: 
  Eva Jaktlund Nyval  till 2011 
  Mats Rydberg Nyval  till 2011 
  Sara Holmberg Omval till 2011 



  Annika Eklund-Grönberg Fortsatt mandat till 2010 
  Ulf Peber Fortsatt mandat till 2010 
  Anna-Karin Svensson Fortsatt mandat till 2010 
  Madelene Andersson Nyval till 2011 
 
Suppleanter i Svenska Läkaresällskapet: 
  Robert Svartholm Omval till 2011 
  Annika Brorsson Omval till 2011 
  Sofia Hellman Fortsatt mandat till 2010 
  Karin Lindhagen Nyval till 2011 
  Lars Henriksson Fyllnadsval till 2010 

 Jana Risk                     Fyllnadsval   till 2010 
  Bertil Hagström  Nyval   till 2011 
 

§ 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 inkommit två motioner. 

a. Från Karin Lindhagen SFAM Uppsala och Maria Truedsson SFAM Norrbotten en 
motion om att SFAM bör verka för att allmänmedicinsk specialistkompetens hos 
patientens fasta läkare i primärvården ska vara självklar praxis. Styrelsen har svarat att 
man redan arbetar med den intentionen. 

b. SFAMs Forskningsråd har motionerat om att flytta Höstmötet till våren och införa 
kalenderår som räkenskapsår. Styrelsen har inte lämnat något förslag utan redovisat 
ett antal skäl för och emot att ha fullmäktige och det allmänmedicinska mötet på våren 
respektive hösten. Diskussion följde. Ett byte till att ha mötet på våren innebär också 
behov av namnbyte och Göran Sjönell föreslog namnet Allmänmedicinsk kongress. 
Förslag ställdes om att återremittera frågan till nästa fullmäktige och låta styrelsen 
utreda frågan ytterligare. Fullmäktige beslutade med övervägande majoritet att 
bordlägga frågan till nästa fullmäktigemöte.  

 
§ 17 Utmärkelser 

Fullmäktige beslutade på styrelsens förslag att utse Per Fugelli till hedersledamot i SFAM. 
Hederspriset Årets Lejon tilldelades Karin Lindhagen, med motiveringen: Kunnig, 
allmänmedicinsk förkämpe, rakryggad rättskunnig, ihärdig debattör, noggrann och stilsäker 
språkgranskare. Årets Lejon tilldelades också och Monica Lindh, med motiveringen: En person 
som med outtröttligt och glatt engagemang både vidgat våra vyer och ökat våra internationella 
kontakter. Hon har därmed verkat för att den svenska allmänmedicinska specialistutbildningen 
ska få en plats i den europeiska och internationella allmänmedicinska gemenskapen.  Avgående 
ordförande Annika Eklund-Grönberg avtackades, liksom övriga avgående styrelseledamöter. 

 
§ 18 Ordförande förklarade mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:  Ordförande: 
 
 
 
Anna-Karin Svensson  Björn Olsson 
 
Justeras: 
 
 
 
Malin André   Karin Hed 


