
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
Videomöte via Zoom 2022-01-31 kl 20.00-21.15 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
  
Frånvarande 
Anna Elmerfeldt Wallinder (AEW), ledamot 
 
Adjungerad 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
 

§ 15 Mötet öppnades. 
 

§ 16 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 17 Föregående att-göra-lista gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

§ 18 Ekonomi 
Allmänmedicinsk kongress 2022.  
Styrelsen delegerade beslut rörande budgetfrågor var för sig till kassör och ordförande. 
 

§ 19 Sveriges läkarförbund: HSAN 
Styrelsen beslutade föreslå Magnus Kåregård till ledamot i HSAN. MI meddelar SLF. 
 

§ 20 SPUR 
Synpunkter på principerna för bedömning av utrustningsstandard har inkommit från Capio.  
Ärendet bordlades till nästkommande möte. 
 

§ 21 SFAM:s fullmäktigemöte 2022 
- Styrelsen utsåg mottagare av utmärkelsen Årets Lejon. MI formulerar motivation. 
- Två motioner har inkommit 

Motion 1: Inrättande av SFAMs forskningsanslag för deltagande i forskningskonferens. 
Styrelsen ser positivt på motionärernas förslag. AL skriver utkast till styrelsesvar. 
Motion 2: Anhållan om ekonomiska medel för torsdagsmöten mm. 
Styrelsen uppfattar motionärernas förslag som alltför vidlyftigt. Motionärerna uppmanas 
inkomma med reviderad anhållan. MI kontaktar dessa. 
 

§ 22 Månadens nyhetsbrev 
MI ansvarar för februari månads nyhetsbrev. 
AL tar över ansvaret för mars månad och fortsättningsvis. 



 
§ 23 SFAM:s hemsida 

Karin Lindhagen önskar avgå som redaktör för SFAM:s webbsida. 
I ett försök att rekrytera efterträdare skickas förfrågan till SFAM:s medlemmar samt 
lokalföreningar, råd och nätverk. Frågan tas med i nyhetsbrev (HS). 
Karin Lindhagen ombeds formulera text till utskick (AT).  
 

§ 24 Övriga frågor 
AT informerade om arrangemanget Dagens arena 5-6/4. 
AL rapporterade från Tänkargruppen. 
 

§ 25 Nästa möte 
2022-02-18 kl 08-12 via Zoom. 
 

§ 26 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Gösta Eliasson    Magnus Isacson 
Facklig sekreterare   Ordförande 
 


