Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 16 maj 2017 i Karlskrona Konserthus.
Närvarande: 34 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 Olof Blivik och Anna Nilsson.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes. Styrelsen anmälde en övrig fråga angående obligatoriskt
medlemskap i Läkarsällskapet för föreningens medlemmar.

§7

Information från styrelsen:
Agnar Bjarnason informerade om styrelsens arbete med att ta fram en ny rutin för
SILFs programgrupper. Syftet är att skapa en rutin för hur nya medlemmar väljs in i
programgrupperna och för hur ofta vårdprogrammen bör uppdateras. Förslaget har
tagits fram i samråd med programgrupperna och kommer att läggas ut på hemsidan
inom kort.
Maria Furberg informerade om föreningens utbildningsverksamhet. Årets vår- och
höstutbildningar har haft tema endokardit samt antibiotika och antibiotikaresistens.
Båda utbildningarna har varit uppskattade och kommer att hållas en gång till under
nästa verksamhetsår. Förslag på teman för kommande utbildningar tas gärna emot.
Under året har vi även arrangerat en bonusutbildning ”HIV – en grundkurs” som
riktade sig till specialister med begränsad erfarenhet av patienter med HIV.
Fredrik Månsson informerad om arbetet med föreningens tidning ”Infektionsläkaren”
som under 2017 firar 20 års jubileum! Tidningen har fått en ny layout i år och vi har
en ambition att höja den vetenskapliga nivån på innehållet. Fredrik framförde ett stort
tack till alla som har bidragit med material till tidningen under året.
Karolina Prytz informerade om föreningens verksamhet för ST läkare, bl a Ungt
Forum som arrangeras i anslutning till Infektionsveckan. I år hade Ungt Forum tema
Infektionskonsulten och 42 ST-läkare från hela landet deltog.

Anita Hällgren informerade kort om nästa års Infektionsvecka och Mikrobiologiskt
Vårmöte som kommer att arrangeras i Karlstad. Mer information om detta kommer att
presenteras av värdkliniken senare under veckan. Anita passade även på att tacka alla
som har bidragit till årets program. Många av föreningens medlemmar har lagt ned
mycket tid och engagemang för att mötet skall få ett bra program med hög
vetenskaplig kvalitet. Stort tack!
§8

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016-17 presenterades kort av Magnus
Hedenstierna. Verksamhetsberättelse godkändes av årsmötet. Berättelse går att läsa på
www.infektion.net under mötesprotokoll.

§9

Skattmästaren Ulf Ryding redovisade ekonomiskt bokslut för 2016 för SILF och för
Göran Sterners resestipendiefond. Bokslutet godkändes av årsmötet.

§10

Revisionsrapporten lästes upp av Bengt Wittesjö som förordade ekonomisk
ansvarfrihets för styrelse gällande föreningens ekonomi för 2016
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 11

Valberedningens förslag till styrelse för 2017-2019 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Anna-Karin Lindgren. I valberedningen har Maria Werner
(sammankallande), Anna-Karin Lindgren och Erik Torell ingått.
Årsmötet valde enhälligt enligt följande förslag:
Vice ordförande: Anna Grahn, Göteborg (nyval 2 år till årsmötet 2019)
Facklig sekreterare: Jens Eriksson, Visby (nyval 2 år till årsmötet 2019)
Övrig ledamot, yngre läkarrepresentant: Lena-Maria Söder, Gävle (nyval 2 år till
årsmötet 2019)
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2017-2018 valdes Bengt Wittesjö (omval)
och Lars Ljungström (omval) och till suppleant valdes Karlis Pauksen (omval).
Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie ledamöter och suppleanter
till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
Årsmötet godkände att styrelsen inom sig utser ordinarie ledamöter och suppleanter
till specialitetsföreningarnas representantskap och fullmäktigemöte i Sveriges
läkarförbund.
Val till valberedningen
Valberedningen består sedan tidigare av Maria Werner (vald till årsmötet 2018) och
Anna-Karin Lindgren (vald till årsmötet 2019). Anna-Karin Lindgren är
sammankallande i valberedningen fram till nästa årsmöte.
Magnus Hedenstierna valdes på 3 år till årsmötet 2020.

§ 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.
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§ 13

Verksamhetsåret 2017-2018
Infektionsveckan 2018 kommer att anordnas i Karlstad 29/5-1/6. Mötet kommer som i
år att sammarrangeras med de mikrobiologiska föreningarna och IFIS. Styrelsen
träffar de övriga arrangerande föreningarna regelbundet och formerna för sammarbetet
diskuteras och utvecklas fortlöpande. I nuläget har vi beslutat att fortsätta sammarbetet
minst till och med 2019. Värdklinik för mötet 2019 utses av de mikrobiologiska
föreningarna.

§ 14

Övriga frågor:
Infektionsläkarföreningen är en sektion inom Läkarsällskapet och det har sedan flera
år pågått en diskussion om medlemmarna i specialitetsföreningarna även måste vara
medlemmar i Sällskapet. Frågan var uppe på Svenska Läkarsällskapets fullmäktige
under våren och det kommer att finnas ett förslag till beslut till nästa års
fullmäktigemöte som skall träda i kraft 1/7 2018. Frågan är kontroversiell och det
finns starka synpunkter från flera andra specialitetsföreningar kring detta. Flera
medlemmar yttrade sig i frågan och förde fram olika synpunkter på ett eventuellt
obligatoriskt medlemskap i Sällskapet. Sällskapet en viktig remissinstans och
tillfrågas i många frågor som är relevanta för specialiteten. Styrelsen kommer att
fortsätta bevaka frågan.

§ 15

Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Göran Günther
Ordförande

Magnus Hedenstierna
Sekreterare

Olof Blivik
Protokolljusterare

Anna Nilsson
Protokolljusterare
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