
Protokoll styrelsemöte SFAM 
Torsdag 19-08-15 kl 20 – 21.30 via Go To Meeting 

 

Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande  
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Magnus Kåregård (MK), kassör  
Ulrika Elmroth (UE), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Heléne Swärd (HS), kansliet (20 – 20.30) 
 
Frånvarande 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 
 

1.  Mötet öppnas 
 

2.  Fastställande av dagordning 
 

3.  Föregående protokoll 
Gicks igenom och lades till handlingarna 
 

4.  Kansli 
Kort rapport. MI planerar möte med HS 
 

5.  SFAM:s fortbildningsprojekt 
MI, AL och GE informerade om projektets aktiviteter. 
 

6.  Inkomna remisser 
MI har lämnat synpunkter till Transportstyrelsen ang. ändring av bestämmelser 
för körkort. (Epostbeslut). 
 
SFAM.Q har lämnat synpunkter på remiss från Socialdepartementet Ds 
2018:21 Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av 
behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården. 
Bordlagt till styrelsemöte 5/9. 
 

7.  ST-frågor 
Debattartikel till Läkartidningen ang. primärvårds-ST för övriga specialiteter. 
(Kir, Psyk, Allmänmed) 
Bordlagt. 
 

8.  Hemsida och tidning 



Efter kontakt med Doktor hemma (MI) har tidigare tveksamheter till företagets 
policy undanröjts. 
Styrelsen beslutade att tillåta annonsering i tidning och på hemsida. 
 

9.  Nominering 
Söderbergska priset i medicin 2020. 
Styrelsen beslutade att hänskjuta nomineringsfrågan  
till forskningsrådet. 
 

10.  SAFU 
Återkoppling gällande överenskommelse 
Bordlagt. 
 

11.  Ekonomi -arvodering 
Föreningsrevisor har påpekat att nivån på arvodering av tjänster utförda för 
SFAM har varit oförändrad under ett flertal år. 
Styrelsen beslutade att se över nivåerna.  
 

12.  Konferenser 
Nationell Primärvårdskonferens 2019  
Styrelsen beslutade att SFAM ska bekosta deltagaravgift för MI och AT. 
 

13.  LIPUS 
Styrelsen beslutade nominera GE för omval som ledamot i SPUREX. 
 

14.  Råd och nätverk 
MI informerade styrelsen om att Katrin Engel är intresserad av att vara 
kontaktperson för ett nytt nätverk för psykisk ohälsa.  
 

15.  Ekonomi -kongressavtal 
Innehållet i avtalen mellan SFAM och lokala kongresskommittéer har varierat, 
bland annat vad gäller avgiftsbefrielse för SFAM och DLF. En avtalsmall skulle 
underlätta framtida diskussioner. 
Styrelsen beslutade att uppdra till MK att ta fram ett förslag till mall byggd på 
tidigare avtal.  
 

16.  Månadens nyhetsbrev 
Nyhetsbrev för augusti är utskickat. 
 

17.  Övriga frågor 
Planering av styrelseinternat 26-27 augusti. 
 

18.  Mötet avslutas 
 

 


