Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 29 november 2012 på Älvsjömässan, Stockholm.
Närvarande: 30 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 Tomas Vikerfors och Lars Ljungström

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes .

§7

Information från styrelsen.
-Utbildningsansvarige Anna-Karin Larsson rapporterade från årets genomförda
utbildningar och inbjöd till vårutbildningen i 2013 i Torekov 22-24/4, tema tropik- och
resemedicin. Hösten 2013 ges åter igen en kurs om ortopediska infektioner.
Inbjudan till vårmötet i Örebro 22-24/5 2013.
-Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant rapporterade från Ungt Forum 27/11 som
hölls på ämnet urinvägsinfektioner. Nästa fallseminarium för ST-läkare genomförs 78/2 2013 på Comwell Aspenäs i Lerum. Ett studierektorsmöte har genomförts och
planeras även för 2013. Socialstyrelsen tar nu åter över ansvaret för SK kurserna då
Ipuls läggs ned. SPUK arbetar vidare för att öka kursutbudet för ST läkare.
-Facklige sekreteraren Stephan Stenmark informerade om PRISS, protesinfektioner
ska stoppas. Ett kvalitetsarbete tillsammans med LÖF (Landstingets ömsesidiga
försäkringsbolag) och Svensk ortopedisk förening. Alla kliniker som opererar knäoch höftledsproteser i landet kommer att ha genomgått en revision. Arbetet går nu
vidare med att beskriva förslag på bra handläggning inom tre centrala områden.
Optimering av patienterna, profylax och tidig upptäckt av infektion. SILF fortsätter att
vara aktiva i projektet.
Socialstyrelsen har godkänt namnbytet på vår specialitet från Infektionsmedicin till
Infektionssjukdomar.
-Vetenskaplige sekreteraren Johan Westin informerade om att pris för bästa poster
tilldelats Bo Svenungsson och pris för bästa presentation gått till Anna Holmberg.
Priserna delade ut på föreningens middag 28/11 som hade temat Dåtidens hälsa i ett
samarrangemang med MSD. Programmet var mycket uppskattat.

-Redaktörer Kristina Cardell tackade för inkomna bidrag till tidningen under det
gångna året och uppmuntrade till fortsatta idéer för kommande artiklar och reportage.
Utgivningsplanen för 2013 med fyra nummer och en matrikel är fastlagd
Vice ordföranden Maria Werner informerad om genomförda och pågående revisioner
av vårdprogrammen. Under 2013 kommer en ny version av programmet för
urinvägsinfektioner.
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2012 presenterades kort av Stephan Stenmark.
Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.

§9

Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2011 för SILF och
för Göran Sterners resestipendiefond. Revisionsrapporten lästes upp av revisor Lars
Ljungström som förordade ekonomisk ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens
ekonomi för 2011
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet

§ 10

Valberedningens förslag till styrelse för 2012-2014 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Åsa Hallgårde I valberedningen har även Per Torsten Holmdahl och
Jonas Sundén Cullberg ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Ordförande (1 år): Göran Gunther (nyval)
Vice ordförande (2 år): Maria Werner (omval)
Facklig sekreterare (2 år): Magnus Hedenstierna (nyval)
Skattmästare (2 år): Hans Norrgren (omval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år): Kristina Cardell (omval)
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år): Camilla Lorant (omval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år t.o.m. 2013:
Övrig ledamot, utbildningsansvarig : Anna-Karin Larsson
Vetenskaplig sekreterare: Johan Westin
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2012-2013 valdes Bengt Wittesjö (omval)
och Lars Ljungström (omval) 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.
Val till valberedningen
Jan Källman valdes t.o.m. 2015. Torsten Holmdahl som är vald t.o.m. 2013 är
sammankallande i valberedningen. Jonas Sundén-Cullberg är vald t.o.m. 2014.

§ 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.
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§ 12

Johan Westin och Stephan Stenmark presenterade bakgrunden till propositionen och
Medicinska riksstämmans utveckling de senaste åren. Styrelsens proposition till
förändringar av §7 i föreningens stadgar godkändes enhälligt.

§ 13

Jan Källman tackade för sin tid som SILFs ordförande och skickade med några
områden som han tror att det blir viktiga att jobba med under det kommande
verksamhetsåret.
-Att samarbeta med de lokala Stramagrupperna och att tillsammans med
Stramanätverket genomföra en uppdatering av 10-punktprogrammet.
-Att verka för fortsatta SPUR-inspektioner
-Att besluta om framtiden för vårt vetenskapliga möte. SILF behöver ett möte som är
både av hög vetenskaplig kvalité och roligt att delta i. En attraktiv mötesplats för alla
medlemmar i SILF.

§ 14

Avtackning av Jan källman som slutade efter 3 år som ordförande och Stephan
Stenmark som slutade efter 6 år som facklig sekreterare.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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