Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin
videomöte via Zoom 2021-01-14 kl 20-22
Närvarande
Magnus Isacson (MI), ordförande
Annika Larsson (AL), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Panteha Hatefi (PH), kassör
Lisa Sallmén (LS), ledamot
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot
Adjungerad
Heléne Swärd (HS), kansliet
Gäster (kl 20-20.30)
Nikos Georgiannos och Karin Ranstad, representanter för SFAM:s kursgranskning
§1

Mötet öppnades.

§2

Dagordningen fastställdes.

§3

Föregående Att-göra-lista gicks igenom och lades till handlingarna.

§4

Kursgranskning
Nikos Georgiannos och Karin Ranstad presenterade ett förslag till budget och logotyp
(”Granskad av SFAM”) och tillställer styrelsen ett färdigt dokument för e-postbeslut.

§5

Internt styrelsen
Styrelsen ser behov av revision av schablonbeloppet för styrelsearvode. MI tar fram
förslag, byggt på aktuellt löneläge för distriktsläkare.

§6

Råden
Styrelsen beslutade att utse Malin Skogström till ordförande för levnadsvanerådet under
förutsättning att Malin Skogström ansöker om medlemskap i SFAM (HS följer upp). MI
underrättar Malin Skogström.

§7

Internationellt
SFAM bör utse en representant i kongresskommittén för NCGP 2026. Posten
utannonseras i ett kommande nyhetsbrev (MI).

§8

Inkommande remisser
Socialdepartementet via SLS: SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt. Remissen internremitteras till Rådet för sköra äldre (GE).

§9

Svenska Läkaresällskapet
Styrelsen beslutade att nominera Karin Rådholm som ledamot i SLS nämnd under
förutsättning att Karin Rådholm ansöker om medlemskap i SFAM (HS följer upp). MI
underrättar Karin Rådholm.

§ 10

Råd och nätverk
– IT-rådet är för närvarande vilande. Styrelsen ser behov av att inrätta ett råd för ITfrågor och E-hälsa. MI tillfrågar kollegor angående ordförandeposten.
– Framställan av SFAM:s SPUR-samordnare om att samordnarfunktionen ska underställas
utbildningsrådet. Styrelsen godkände förslaget. GE meddelar ordföranden för
Utbildingsrådet.

§ 11

Distriktsläkarföreningen
Styrelsen enades om att nominera Heidi Stensmyren, tidigare ordförande för
Läkarförbundet, till Årets allmänläkarvän. MI underrättar DLF.

§ 12

Ekonomi
– AL redogjorde för budgetläget. Som förväntat ligger resultatet för 2020 på minus.
– PH återtar kassörsfunktionen från AL fr o m dagens dato.

§ 13

Nästa nyhetsbrev
– Annons för rekrytering av fler SPUR-inspektörer. GE skickar text till MI.
– Representant till kongresskommittén NCGP 2026.

§ 14

Övriga frågor
– Styrelsen beslutade att den lokalförening som haft den största medlemsökningen
under året, i stället för betald deltagaravgift till Allmänmedicinsk kongress ska tilldelas en
belöning på 5 000 kr. Hur beloppet ska användas beslutas av lokalföreningens styrelse.
Detta innebär att SFAM-Jönköping erhåller belöningen för 2019 och att SFAM-Skaraborg
erhåller belöningen för 2020.
– Almedalsveckan 2021. Medverkan från SFAM:s sida är osäker pga covid-19-pandemin.
GE kontaktar Läkarförbundet.
– AT rapporterade om projektet Kollegial dialog online samt demonstrerade dess nya
webbsida.
– Rapport från SLS sektionsövergripande möte angående covid-19. Styrelsen ansåg att
allmänmedicinsk representation bör finnas inom arbetsgruppen för nationella
vårdprogrammet för covid-19. PH kontaktar kollega.

§ 15

Nästa möte
Videomöte via Zoom 2021-01-28.

§ 16

Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Magnus Isacson
Ordförande

