
 

 
 

   

 

Protokoll fört vid fullmäktigemöte i Svensk förening för allmänmedicin,  
Borås Kongress den 8 maj 2019 kl 16-18 

Närvarande 
Totalt 85 personer, varav 61 fullmäktigedelagater. 

1 Mötets öppnande 
Föreningens t f ordförande, Annika Larsson, öppnade mötet och hälsade fullmäktige och övriga 
deltagare välkomna.  

2 Upprop 
Upprop av fullmäktigedelegater verkställdes. Se bifogad närvarolista.  

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Anders Lundqvist valdes till mötesordförande och Gösta Eliasson till mötessekreterare. 

4 Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare 
Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Margareta Troein och Märit Löfgren. 

5 Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning 
Kallelsen godkändes och dagordningen fastställdes. 

6 Verksamhetsberättelse  
Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs av Annika Larsson, t f ordförande. 

7 Ekonomisk redovisning 
Föreningens ekonomi redovisades av Magnus Kåregård, skattmästare. 

8 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen med kommentarer och råd föredrogs av Maria Truedsson. 

9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Fullmäktige fastställde föreningens resultat- och balansräkning. 

10 Styrelsens ansvarsfrihet 
Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.  

11 Verksamhetsplan och budget 
Förslag till verksamhetsplan och budget föredrogs av t f ordförande Annika Larsson och 
skattmästare Magnus Kåregård. 

12 Årsavgift 2020 
Fullmäktige beslutade att föreningens årsavgift ska vara oförändrad. 
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13 Val av styrelse 
Valberedningens förslag föredrogs av Lars Bäcklund. Fullmäktige beslutade enligt valberedningens 
förslag nedan. 

Till ordförande valdes Magnus Isacson (nyval till 2021) 
Till vice ordförande valdes Annika Larsson (nyval till 2021) 
Till skattmästare valdes Magnus Kåregård (omval till 2020)  
Till ledamot valdes Andreas Thörneby (omval till 2021) 
 
Facklig sekreterare Gösta Eliasson har fortsatt mandat till 2020  
Vetenskaplig sekreterare Björn Landström har fortsatt mandat till 2020 
Ledamot Maria Wolf har fortsatt mandat till 2020 
Ledamot Ulrica Elmroth har fortsatt mandat till 2020 

14 Val av revisorer 
Till revisorer valdes Magnus Wikström, Value & Friends och Maria Truedsson (omval till 2020) 

Till revisorssuppleanter valdes Stefan Enmark, Value & Friends och Birgit Breitholtz (nyval till 
2020) 

15 Val av fullmäktige och suppleanter till Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
Till SLS fullmäktigerepresentanter valdes  
Magnus Isacson (nyval till 2021) 
Magnus Kåregård (nyval till 2020) 
Jonas Sjögreen har fortsatt mandat till 2020 
 
Till suppleanter valdes 
Annika Larsson (nyval till 2021) 
Andreas Thörneby har fortsatt mandat till 2020 
Maria Wolf har fortsatt mandat till 2020 

16 Val av valberedning 
 Fullmäktige beslutade att till valberedning utse Lars Bäcklund (sammankallande), Stefan 
Vallmark, Jonas Sjögreen, Eva Pulverer Marat och Beatrice Joneken. 

17 Motioner 
Motion från SFAM-Norrbotten med yrkande att SFAM ser över föreningens möjligheter att betala 
kongressavgift för de examinatorer som haft examinander under året och som saknar finansiering 
från arbetsgivare.  

Styrelsen föreslog fullmäktige att besluta att frågan om finansiering överlämnas till SFAM:s 
kompetensvärderingsråd för beredning inför beslut i styrelsen.  

Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag. 

18 Propositioner 
a) Angående utredning av förutsättningarna för bildande av aktiebolag för fortbildning, kurser 
och kongresser i SFAM:s regi.  
Styrelsen föreslog fullmäktige att uppdra åt styrelsen att utreda för- och nackdelarna med 
bolagsbildning samt att ge styrelsen mandat att besluta om eventuell start av aktiebolag.  
Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag samt att frågan innan beslut ska ha remitterats för 
synpunkter till SFAM:s lokalföreningar, råd och nätverk 
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b) Angående förestående beslut i Svenska Läkaresällskapet (SLS) om förslag till omorganisation 
av medlemsstruktur. 

Den föreslagna omorganisationen avser bland annat möjlighet för nuvarande sektioner att senare 
välja mellan att ingå i SLS som medlemsförening och att kvarstå som sektion.  

 
Fullmäktige beslutade att SFAM vid SLS kommande fullmäktigemöte ska rösta ja till SLS förslag till 
omorganisation. Däremot tar föreningen ännu inte ställning till eventuell övergång från sektion till 
medlemsförening. 

19 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden hade anmälts. 

20 Utmärkelser 
Till mottagare av utmärkelsen Årets Lejon har styrelsen utsett Ingrid Eckerman och Eva de Fine 
Licht 

Till mottagare av utmärkelsen Årets avhandling har SFAM:s forskningsråd utsett Minna Johansson 

21 Avtackningar 
Annika Larsson tackade föreningens under 2018 avgångna ordförande, Hanna Åsberg, för 
värdefullt arbete. 

22 Mötets avslutande 
Mötesordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 
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