Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 23 maj 2013 på Universitetssjukhuset, Örebro.
Närvarande: 30 medlemmar utöver styrelsen.

§1

Ordförande Göran Günther förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Göran Günther.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Magnus Hedenstierna.

§4

Till protokolljusterare valdes Jan Källman och Giesela Otto.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Information från styrelsen.
- Ordförande Göran Günther informerade om den nya LIPUS organisationen som skall
arbeta med kvalitetssäkring av läkares utbildning på ST och specialistnivå. Styrelsens
arbete med 10 punkts programmet tillsammans med STRAMA nätverket redovisades.
Ordförande informerade om att styrelsen fram till nästa årsmöte kommer att arbeta
med en revision av föreningens strategidokument.
- Vice ordförande Maria Werner informerade om arbetet med kvalitetsregistren och
om de ”frälsarresor” som pågår för att öka rapporteringsgraden. Årsmötet
informerades om arbetet med hemsidan och om de ny regler som gäller för
publicering av föreläsningsanteckningar och presentationer på hemsidan. I
programgrupperna pågår en omfattande revision av vårdprogrammet för
urinvägsinfektioner och arbete med revision av vårdprogrammet för led och
skelettinfektioner skall påbörjas under året. Programgrupperna för luftvägsinfektioner
och sepsis arbetar med en kontinuerlig revision av sina vårdprogram.
-Utbildningsansvarige Anna-Karin Larsson rapporterade från vårutbildningen i
Torekov och informerade om den redan fulltecknade höstubildningen om ortopediska
infektioner där i år även ortopeder är välkomna och utgör 1/3 av deltagarna. Årsmötet
informerades om arbetet med att få till stånd regelbundna SPUR inspektioner av alla
infektionskliniker vart 5e år.
-Yngreläkarrepresentant Camilla Lorant informerade om planeringen för Ungt Forum
till hösten. Mötet kommer att anordnas som en fristående heldag hösten 2013 men
framöver är tanken att Ungt Forum skall vara en del av Infektionsveckan/Vårmötet.
Årsmötet informerades om arbetet med KUST (kurser under ST).

-Redaktörer Kristina Cardell tackade för inkomna bidrag till tidningen under våren.
Infektionsläkaren kommer som vanligt att ges ut fyra gånger under året varav två
nummer har publicerats under våren. Kristina framförde ett önskemål till
årsmötesdeltagarna om att fler referat av aktuella avhandlingar skickas in för
publicering.
-Vetenskaplige sekreteraren Johan Westin informerade om planeringen för
Infektionsveckan i Gävle 2-5/6 2014. Infektionsläkarföreningen kommer inte längre
att delta med något vetenskapligt program till Riksstämman och flyttar istället
riksstämmoprogrammet (postrar, föredrag och symposier mm) till Vårmötet som
förlängs och blir Infektionsläkarföreningens Infektionsvecka. Huvudansvaret för
mötet kommer även fortsättningsvis att ligga hos värdkliniken. Flera frågor kring detta
lyftes där många påpekade vikten av stort deltagande och att tidpunkten (juni) kanske
inte är optimal. Det framfördes även en oro för att det totala antalet möten minskar
och att det minskar möjligheten för alla infektionsläkare att delta på åtminstone något
möte under året. Styrelsen lyssnade på synpunkterna och tar med sig dessa i det
fortsatta arbetet med Infektionsveckan.
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 presenterades kort av Magnus
Hedenstierna. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.

§9

Skattmästaren Hans Norrgren redovisade ekonomiskt bokslut för 2012 för SILF och
för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.

§10

Revisionsrapporten lästes upp av Hans Holmberg som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2012
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2013-2015 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Torsten Holmdahl. I valberedningen har även Jan Källman och Jonas
Sundén Cullberg ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Ordförande: Göran Gunther (omval ½ år till maj 2014)
Vice ordförande: Maria Werner (omval ½ år till maj 2015)
Vetenskaplig sekreterare: Johan Westin (omval ½ år till maj 2014)
Facklig sekreterare: Magnus Hedenstierna (omval ½ år till maj 2015)
Skattmästare: Hans Norrgren (omval ½ år till maj 2015)
Övrig ledamot, redaktör: Kristina Cardell (omval ½ år till maj 2015)
Övrig ledamot, yngreläkare: Camilla Lorant (omval ½ år till maj 2015)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Anna-Karin Larsson (omval ½ år till maj 2014)
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2013-2014 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.

2

Val till valberedningen
Valberedningens mandat förlängdes med ½ år: Torsten Holmdahl t.o.m. maj 2014
(sammankallande), Jonas Sundén-Cullberg t.o.m. maj 2015 och Jan Källman t.o.m.
maj 2016.
§ 12

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.

§ 13

Verksamheten år 2013 har diskuterats under tidigare punkter.

§ 14

Inga övriga frågor togs upp.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Giesela Otto
Protokolljusterare

Jan Källman
Protokolljusterare
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