Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 3 juni 2014 på Konserthuset i Gävle.
Närvarande: Ungefär 70 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 Elsa Tynell och Göran Friman.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Information från styrelsen.
Ordföranden Göran Günther informerade om det uppdaterade 10 punktsprogramet för
minskad antibiotikaresistens inom sjukvården som tagits fram av Strama och SILF.
Programmet har skickats ut till samtliga landstingsdirektörer och till
verksamhetscheferna för landets infektionskliniker.
Årsmötet informerades kort om att SMIs referensgrupper (RAF, RAV etc.) nu saknar
huvudman eftersom Folkhälsomyndigheten inte är intresserade av att ta över
huvudmannaskapet. Styrelsen arbetar med frågan.
Maria Werner informerade om programgruppernas arbete under året och arbetet med
kvalitetsregistren som i större detalj kommer att presenteras av Per Arneborn senare
under Infektionsveckan.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014 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 2013 för SILF och
för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.

§10

Revisionsrapporten lästes upp av Torsten Holmdahl som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2013
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet.

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2014-2016 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 2 år till maj 2016)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Anna-Karin Larsson (omval 2 år till maj 2016)
Valberedningen har inte lyckats få fram en kandidat till vetenskaplig sekreterare efter
Johan Westin. Årsmötet godkände att styrelsen själv får adjungera en person som
vetenskaplig sekreterare fram till nästa årsmöte. Valberedningen kommer att fortsätta
arbetet med att hitta en bra kandidat.
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2014-2015 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
Stephan Stenmark valdes t.o.m. maj 2017. Jan Källman som är vald t.o.m. maj 2016 är
sammankallande i valberedningen. Jonas Sundén-Cullberg är vald t.o.m. maj 2015.

§ 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

Verksamhetsåret 2014-2015
Infektionsveckan 2015 anordnas den 26-29/5 i Östersund. Mikrobiologernas möte
anordnas parallellt den 25-27/5.
Frågan om föreningen kan organisera gemensamma konferensresor när
läkemedelsindustrins möjlighet att göra det försvinner diskuterades. Styrelsen har
börjat arbeta med frågan men betonar vikten av att arbetsgivaren tar sitt ansvar för
detta. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
Föreningens höstutbildning kommer att ha temat opportunistiska infektioner och
anordnas den 20-21 oktober på Hässelby slott i Stockholm. Vårutbildningen är under
planering.
Infektionsläkaren kommer att ges ut som vanligt med 4 nummer om året.
Medlemmarna uppmanas komma in med material och inte minst med
sammanfattningar av aktuella avhandlingar.
Camilla Lorant svarade på frågor om hur SK-kursutbudet kommer att se ut framöver
och hur infektionsämnet representeras under grundutbildningsnivå och under AT. Det
finns fortfarande en del oklarheter kring hur det blir med SK-kurserna nästa år men
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förhoppningen är att alla kurser kommer att ges som vanligt. Det nya systemet och
den nya specialitetsindelningen träder i kraft 1 januari 2015. Föreningen tillfrågas inte
om grundutbildningsfrågor utan det bevakas av våra ämnesföreträdare på
universiteten.

§ 14

Övriga frågor:
Kan matriklen ersättas av ett elekroniskt medlemsregister på hemsidan? Årsmötet
motsätter sig detta.
Ska föreningen avsluta sin elektroniska prenumeration på SJID? Årsmötet tycker att
tidskriften är värd att stödja och att prenumerationen skall fortsätta.
Infektion berör ofta andra specialiteter som intensivvård och akutmedicin, och
årsmötet diskuterade hur vi kan samarbeta med andra specialistföreningar kring
vårdprogram och curriculum för specialistutbildning. Det finns i stort sett inget
samarbete idag och styrelsen tar med sig detta och skall fundera på hur detta kan
utvecklas.
Johan Westin delade ut pris för bästa poster till Anders Johansson från Umeå och för
bästa muntliga presentation under Infektionsveckan till Malin Inghammar från Lund.
Ordföranden Göran Günther tackade Johan Westin för hans arbete i styrelsen och inte
minst för arbetet med årets Infektionsvecka.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Elsa Tynell
Protokolljusterare

Göran Friman
Protokolljusterare
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