Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 27 maj 2015 på OSD i Östersund.
Närvarande: Ungefär 45 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 Giesela Otto och Lars Ljungström.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Information från styrelsen.
Ordföranden Göran Günther informerade om att arbetet med att revidera
strategidokumentet nu i stort sett är färdigt och att det nya dokumentet kommer att
publiceras på hemsidan efter slutgiltig granskning och godkännande i styrelsen. Det
gamla dokumentet står sig väl och kommer till stor del att behållas i oförändrad form.
De största förändringarna gäller isoleringsvården där vi inte längre tycker att alla
patienter med multiresistenta bakterier eller okomplicerade men smittsamma
sjukdomar måste vårdas på infektionskliniker. Vi fortsätter att betona att
infektionssjukdomar är en akutspecialitet som måste finnas närvarande på akuten, men
vi konstaterar samtidigt att detta kan utformas på olika sätt på olika sjukhus.
Årsmötet informerades även om att Läkarsällskapet bekymras av ett sjunkande
medlemsantal och att man driver frågan att alla medlemmar i specialitetsföreningarna
också skall vara medlemmar i Sällskapet. Frågan diskuterades av årsmötet och det
finns olika åsikter kring detta. I nuläget finns inget konkret förslag att ta ställning till
och styrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan.
En motion har inkommit från infektionskliniken i Kalmar med önskemål om att
föreningen skall börja anordna webbaserade utbildningar. Som förebild tar man upp
ÖNH som har ett system där landets alla kliniker turas om att arrangera
utbildningarna. Anna-Karin Lindgren har berett frågan och tagit in synpunkter från
landets kliniker. Sammanfattningsvis finns ett intresse av att delta men inte av att
arrangera utbildningarna. Styrelsen ser därför inte att det är genomförbart i dagsläget.
Årsmötet beslutade att därmed anse motionen besvarad.

§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015 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 2014 för SILF och
för Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.

§10

Revisionsrapporten lästes upp av Lars Ljungström som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2014
Årsmötet gav sitt bifall till ansvarsfrihet.

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2015-2017 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Jan Källman. I valberedningen har även Stephan Stenmark och Jonas
Sundén Cullberg ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Vice ordförande: Agnar Bjarnason (nyval 2 år till årsmötet 2017)
Facklig sekreterare: Magnus Hedenstierna (omval 2 år till årsmötet 2017)
Vetenskaplig sekreterare: Anita Hällgren (nyval 1 år till årsmötet 2016)
Övrig ledamot, yngre läkarrepresentant: Karolina Prytz (nyval 2 år till årsmötet 2017)
Inga förslag fanns till val av två övriga ledamöter (skattmästare och redaktör) och
dessa poster lämnades vakanta. Valberedningen har gett region Skåne och region
Norrland i uppdrag att ta fram kandidater och årsmötet beslutade att ge styrelsen
mandat att adjungera lämpliga personer som kassör och redaktör fram till nästa
årsmöte.
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2015-2016 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
Maria Werner valdes t.o.m. årsmötet 2018. Stephan Stenmark som är vald t.o.m.
årsmötet 2017 är sammankallande i valberedningen och Jan Källman är vald t.o.m.
årsmötet 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

Verksamhetsåret 2015-2016
Infektionsveckan 2016 kommer att anordnas den 23-27 maj i Helsingborg.
Mikrobiologernas vårmöte kommer även nästa år anordnas parallellt med
Infektionsveckan.
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Under sommaren och hösten kommer uppdaterade versioner av vårdprogrammen för
virala CNS infektioner och endokardit att bli klara. Kontinuerligt arbete med övriga
vårdprogram pågår.
På hemsidan kan man nu anmäla sig för att få ett nyhetsbrev med information om
aktuella utbildningar och andra nyheter från föreningen.
Föreningens höstutbildning kommer att ha temat opportunistiska infektioner och
anordnas i oktober i Stockholm. Det finns enstaka platser kvar och sista
anmälningsdag är den 12 juni. Vårutbildningen 2016 kommer att ha samma tema som
i år (infektionskonsult) och är under planering.
Infektionsläkaren kommer att ges ut som vanligt med 4 nummer om året. En nyhet är
att Tropikmedicinsk förening kommer att skriva en spalt ”Tropiknytt” med början i
höst. Medlemmarna uppmanas komma in med material och inte minst med
sammanfattningar av aktuella avhandlingar.
§ 14

Övriga frågor:
Erik Torell (Gävle) frågade årsmötet om föreningen bör ha synpunkter på det ordnade
införandet av nya HCV läkemedel. Många patienter undanhålls idag behandling av
rent ekonomiska skäl och detta gäller även de som smittats iatrogent. Årsmötet
diskuterade frågan men gav inte styrelsen något uppdrag att driva detta vidare i
nuläget.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Giesela Otto
Protokolljusterare

Lars Ljungström
Protokolljusterare
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