Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 28 november 2007 på Älvsjömässan, Stockholm.
Närvarande: 35 medlemmar utöver styrelsen.

§1

Ordförande Åsa Hallgårde förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Åsa Hallgårde.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Stephan Stenmark.

§4

Till protokolljusterare valdes Agneta Philipson och Stig Cronberg.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007 presenterades av Stephan Stenmark och
godkändes av årsmötet. Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på
www.infektion.net

§8

Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade föreningens ekonomi. I bokslutet per 30
september redovisades 857 608 kr i intäkter och kostnader på 1 102 502 kr. Bokslutets
resultat gav 244 443 kr i underskott (-6 976 kr exkl. programgrupperna).
Balansräkningen visade tillgångar på 1 062 393 kr när utgående eget kapital och
ingående balans summerats. Programgruppskontot har ett kapital på 620 911 kr efter
bokförda kostnader.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond är reviderad och räkenskaperna har
befunnits vara i god ordning.
Föreningen hade 30.9 2007 sammanlagt 717 medlemmar, varav 572 ordinarie
medlemmar, 100 pensionärer, 17 associerade ordinarie, samt 28 associerade
pensionärer. Under året har föreningen antagit 36 nya ordinarie medlemmar. Av
totalantalet medlemmar är 86 (12 %) icke samtidigt medlemmar i Sveriges
läkarförbund.

§9

Revisionsberättelsen föredrogs av Peter Lanbeck. Räkenskaperna befanns vara förda
med god ordning och med vederbörliga verifikationer. Revisorernas förslag om
ansvarsfrihet för styrelsen beviljades enhälligt av årsmötet.

§ 10

Valberedningens förslag till styrelse för 2007-2009 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Britt-Marie Eriksson I valberedningen har även Hans Beckman och
Jonas Bonnedahl ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Ordförande (2 år): Åsa Hallgårde (omval)
Vetenskaplig sekreterare: (2 år): Jonas Hedlund (nyval)
Övrig ledamot, utbildningsansvarig (2 år) Jonas Sundén-Cullberg (nyval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år t.o.m. 2008:
Vice ordförande: Torsten Holmdahl
Övrig ledamot, redaktör: Anna Jerkeman
Övrig ledamot, yngreläkare: Gunlög Rasmussen
Facklig sekreterare: Stephan Stenmark
Skattmästare: Bengt Wittesjö
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2007-2008 valdes Susanna BérczySöderblom (omval) och Peter Lanbeck (omval) och till suppleant valdes Lars Hagberg
(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.
Föreningens firmatecknare är var för sig ordföranden Åsa Hallgårde och skattmästaren
Bengt Wittesjö.
Britt-Marie Eriksson är sammankallande i valberedningen (t.o.m. 2009). Årsmötet
valde Per Follin på 3 år och Jonas Bonnedahl på 1år.

§ 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.

§ 12

Bengt Wittesjö föredrog styrelsen proposition om stadgeändring. Förslaget till nya
stadgar antogs enhälligt av årsmötet. De nya stadgarna ska formellt godkännas av
Svenska Läkaresällskapet och Svenska läkarförbundet innan de träder i kraft.

§ 13

Ordförande Åsa Hallgårde presenterade tankar inför verksamhetsåret 2008. Lyfte fram
det fortsatta arbetet med lanseringen av framtidsdokumentet ”Infektionssjukvård,
uppdrag och framtid” samt införandet av kvalitetsregister.
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§ 14

Priset för bästa muntliga framställning vid årets riksstämma tilldelades Anders
Helldén för presentationen ”Aciklovir- och valaciklovirinducerade CNS-biverkningar.
En svår diagnos vid samtidig CNS-sjukdom. Kan koncentrationsmätning av aciklovirs
huvudmetabolit CMMG underlätta i diagnostiken? Redovisning av 100 fall.”.
4 pris utdelades för bästa postrar.
Behandling med peg-INF alfa-2a och ribavirin till patienter med återfall av hepatit C
efter levertransplantation Erika Hörnfeldt, Henrik Gjertsen, Ola Weiland
Utvärdering av snabbtest för malariadiagnostik Lillemor Karlsson, Ulf Bronner,
Birgitta Evengård
Sorkfeber (nephropathia epidemica) - gott om skogssork talar för ny norrländsk
epidemi kommande vinter Gert Olsson, Birger Hörnfeldt, Marika Hjertqvist, Åke
Lundkvist
Feber och Prickar – En ovanlig kombination? Utvärdering av en möjlig metod att
tidigare diagnostisera invasiv meningokocksjukdom Cecilia Löfgren, Per Gustafson,
Peter Lanbeck

§ 15

Ordföranden tog upp frågan om införande av postrar vid vårmötet som aktualiserats av
Hans Glaumann. Årsmötet föreslog att den klinik som arrangerar vårmötet själva får
ta ställning till detta.

§ 16

Ordförande avtackade den avgående vetenskaplige sekreteraren Per Follin. Karin
Lindahl, avgående utbildningsansvarig ledamot har blivit avtackad vid annat tillfälle.
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Stig Cronberg
Protokolljusterare
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Agneta Philipson
Protokolljusterare

