Protokoll fört vid Svenska Infektionsläkarföreningens årsmöte
den 26 november 2008 på Svenska mässan, Göteborg.
Närvarande: 50 medlemmar utöver styrelsen.

§1

Ordförande Åsa Hallgårde uppmärksammade genom en kort anförande föreningens
60-årsjubileum och förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Åsa Hallgårde.

§3

Till sekreterare för mötet valdes Stephan Stenmark.

§4

Till protokolljusterare valdes Ola Weiland och Aril Frydén.

§5

Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 delades ut till mötesdeltagarna och
presenterades kort av Stephan Stenmark. Verksamhetsberättelse godkändes av
årsmötet. Den kommer att läggas ut på www.infektion.net under protokoll

§8

Skattmästaren Bengt Wittesjö redovisade föreningens ekonomi. I bokslutet per 31
december 2007 redovisades 880 997 kr i intäkter och kostnader på 1 261 083 kr.
Bokslutets resultat gav 380 085 kr i underskott (-118 813 kr exkl. programgrupperna).
Balansräkningen visade tillgångar på 926 751 kr när utgående eget kapital och
ingående balans summerats. Programgruppskontot har ett kapital på 574 507 kr efter
bokförda kostnader.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond är reviderad och räkenskaperna har
befunnits vara i god ordning.
Föreningen hade 31 december 2007 sammanlagt 727 medlemmar, varav 578 ordinarie
medlemmar, 103 pensionärer, 18 associerade ordinarie, samt 28 associerade
pensionärer. Under året har föreningen antagit 48 nya ordinarie medlemmar.

§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 2008-2010 och övriga förtroendeposter
föredrogs av Per Follin I valberedningen har även Britt-Marie Eriksson och Jonas
Bonnedahl ingått. Årsmötet valde enhälligt enligt detta förslag:
Vice ordförande (2 år): Torsten Holmdahl (omval)
Facklig sekreterare: (2 år): Stephan Stenmark (omval)
Skattmästare: (2 år): Bengt Wittesjö (omval)
Övrig ledamot, redaktör (2 år) Katarina Westling (nyval)
Övrig ledamot, yngreläkare (2 år) Camilla Lorant (nyval)
Styrelsemedlemmar tidigare valda för 2 år t.o.m. 2009:
Ordförande: Åsa Hallgårde
Övrig ledamot, utbildningsansvarig: Jonas Sundén-Cullberg
Vetenskaplig sekreterare: Jonas Hedlund
Till ordinarie revisorer för verksamhetsåret 2007-2008 valdes Susanna BérczySöderblom (omval) och Harriet Hogevik (nyval) 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 Jonas Bonnedahl på 3år. Per Follin är sedan tidigare vald t.o.m. 2010.

§ 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

Proposition om stadgeförändring i §7.
Tidigare lydelse
”§7.Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens årsmöte äger rum i slutet av november eller början av december i
anslutning till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Vid årsmöte föredrages
styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes
årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, protokolljusterare, två revisorer och
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en suppleant för dessa, representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa för en tid av två år samt en ledamot
och suppleant (ordföranden oräknad) till Specialitetsföreningarnas representantskap i
Sveriges Läkarförbund.
Uppgifter om Föreningens förtroendevalda skall efter förrättade val snarast tillställas
Sällskapet och Läkarförbundet.
Fråga eller frågor som Föreningen skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning
bör behandlas på ordinarie möte med Föreningen och tillställas Sällskapets nämnd
minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
Föreningen skall hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte skall hållas när
Föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att
behandla uppgivet ärende”
Förslag på ny lydelse
”§7. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens årsmöte äger rum i slutet av november eller början av december i
anslutning till Svenska Läkaresällskapets riksstämma. Vid årsmöte föredrages
styrelseberättelse, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter,
protokolljusterare, två revisorer och en suppleant för dessa, representanter i Svenska
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa för en tid av två år
samt en ledamot och suppleant (ordföranden oräknad) till Specialitetsföreningarnas
representantskap i Sveriges Läkarförbund.
Vid medlemsmöte i samband med Föreningens Vårmöte föredrages bokslut och
revisionsberättelse samt beslutas om ansvarsfrihet för den föregående styrelsen.
Uppgifter om Föreningens förtroendevalda skall efter förrättade val snarast tillställas
Sällskapet och Läkarförbundet.
Fråga eller frågor som Föreningen skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning
bör behandlas på ordinarie möte med Föreningen och tillställas Sällskapets nämnd
minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.
Föreningen skall hålla minst två möten årligen. Extra medlemsmöte skall hållas när
Föreningens styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att
behandla uppgivet ärende”
Bengt Wittesjö föredrog styrelsen proposition stadgeändring enligt ovan. 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 2009. Hon lyfte
fram det fortsatta arbetet med kvalitetsregistren och vår ambition att återerövra det
tidigare namnet på vår specialitet, Infektionssjukdomar.
Torsten Holmdahl redovisade det fortsatta arbetet med programgrupperna och inbjöd
till synpunkter för utveckling av hemsidan.
Jonas Sundén Cullberg inbjöd till Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte i
Mariefred 23-25 april 2009. Programmet och annons återfinns på hemsidan och i
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Infektionsläkaren nr 4. Vidareutbildningen hösten 2009 kommer att vara förlag till
Sigtunahöjden och temat är åter Akutmedicin.
§ 14

Priset för bästa muntliga framställning vid årets riksstämma tilldelades Martin
Sundqvist för presentationen ”Massiv spridning av S. pyogenes till vårdpersonal från
patient med nekrotiserande fasciit – nya implikationer för omhändertagandet?”.
4 pris utdelades för bästa postrar:
Igelkottar möjlig smittkälla för årlig epidemi med Salmonella Typhimurium fagtyp 1
hos barn i Skåne. Mattias Waldeck, Ulla Stamer, Niclas Winqvist, Håkan Ringberg,
Hans Bertil Hansson
Leptospiros är en underskattad diagnos hos svenska resenärer med feber –
fallrapporter från ”Tropikstudien”. Helena Hervius Askling, Per Björkman, Birgitta
Lesko, Kerstin Karkkonen, Katarina Gyllensten, Anna Färnert, Lennart Östlund,
Sirkka Vene, Angerd Berndtsson, Steen Villumsen, Anders Tegnell, Johan Struwe
Konsekvenser av Clostridium difficile infektion i Sverige. Hossein Eftekhari, Anders
Jacobsson, Bo Svenungsson, Karin Tegmark-Wisell, Johan Struwe
ESBL-bärarskap i faeces hos patienter med diarré efter utlandsvistelse. Johan Tham,
Eva Melander, Mats Walder, Jonas Ahl, Inga Odenholt

§ 15

Inbjudan till Vårmötet i Borås 6-8 maj 2009

§ 16

Ordförande avtackade den avgående redaktören Anna Jerkeman och
yngreläkar-representanten Gunlög Rasmussen .
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Ola Weiland
Protokolljusterare
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Aril Frydén
Protokolljusterare

