Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-03-03 via GoToMeeting
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
Frånvarande
Maria Wolf (MW), ledamot
§ 42

Mötet öppnades
Dagordningen fastställdes.

§ 43

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 44

Årets lejon
Styrelsen utsåg Årets Lejon. AT och BL skriver motivering.

§ 45

Internt styrelsen
- MI rapporterade om kanslisituationen.
- Allmänmedicinsk kongress 2020. Kansliuppgifter behöver gås igenom, bland annat
bemanning av monter (MI).
- Medlemsregistret. Ny kontakt ska tas med SLF angående systemets möjligheter samt
prisnivå (MI, MK).
- Krav för innehav av föreningens kontokort gicks igenom. MI informerar
kontokortsinnehavare.
- Pensionsinbetalning för kanslipersonal. Tidigare beslut kvarstår.

§ 46

Kunskapsstyrning
- Styrelsen beslutade att verka för genomförande av aktivitet under Allmänmedicinsk
kongress. Jörgen Månsson tillfrågas i första, och Sten Tyrberg i andra hand (UE).
- En artikel om systemet för kunskapsstyrnings planeras till AllmänMedicin 2/2020 (GE).

§ 47

Almedalsveckan 2020
- SFAM har bokat Läkartidningens tält 30/6 kl 16.30 för seminarium på temat
tillitsbaserad vård. Samtliga styrelseledamöter lämnar deltagarförslag till GE.
- Efterföljande mingel tillsammans med SFAM-Gotland är planerat till 17.40 -18.40.

§ 48

Lokalföreningar
- Genomgång av protokollfört videomöte 19/2 med Kristina Halldorf som moderator.

§ 49

Remisser
- Förslag till svar på remiss angående ett antal nya patientcentrerade sammanhållna
vårdförlopp har inkommit från SFAM-H. Styrelsen går igenom förslagen och justerar
vid behov.
- Trygg sjukförsäkring (LF). AL formulerar remissvar till styrelsemöte 2-3 april.

§ 50

Månadens nyhetsbrev
Inget brev planeras under mars 2020.

§ 51

Övriga frågor
- Länk till SAFU läggs på forskningsrådets webbsida (MI).
- Erbjudande om deltagande i Socialstyrelsens vulvodyniprojekt skickas ut till
lokalföreningar, råd och nätverk (MI).
- Magnus K lyfte frågan om formen för arvodering och dess konsekvenser för moms
och föreslog att frågan läggs fram på fullmäktigemöte 13/5. Bordlades till
styrelsemöte 2-3 april.

§ 52

Nästa möte planeras 17 mars via video.

§ 53

Mötet avslutades
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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