
Protokoll från digitalt årsmöte med SFAM i Malmö 201124 

Närvarande: Eva Pulverer Marat, Jonas Hamfors, Catharina Jönsson, Annika Brorsson, Elisabeth 
Jaenson, Håkan Sjöholm, Margareta Troein, Magnus Kåregård 

1. Annika Brorsson valdes till mötesordförande 
2. Elisabeth Jaenson valdes till mötessekreterare 
3. Till justeringspersoner valdes Eva Pulverer Marat och Jonas Hamfors 
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja 
5. Föreningens ordförande Annika Brorsson föredrog årsberättelsen för 2019. Hon beklagade 

att årsmötet blivit kraftigt försenat pgra pandemin. Kort diskussion kring FQ- grupperna som 
träffas delvis digitalt nu. Framförallt ST-grupper men även en specialistgrupp. Konstaterades 
att det är en viktig uppgift för SFAM att stimulera till fler grupper. Vi hoppas att de 
uppskattade mötena med regionpolitiker kan återupptas under 2021. Därefter  
lades årsberättelsen till handlingarna. 

6. Kassören Catharina Jönsson föredrog den ekonomiska rapporten. Föreningens kostnader  
var 8363 kr och intäkter 12450 kr. Föreningen 68282 kr i fonder samt 16561 kr på två 
bankkonton. Ordföranden konstaterade att det stora överskottet visar att vi borde gjort mer 
för våra medlemmar. 

7. Jonas Hamfors föredrog revisorernas rapport och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
9. Val av styrelse. Håkan Sjöholm meddelade att samtliga i styrelsen önskade kvarstå och 

föreslog dem till omval. Annika Brorsson valdes till ordförande, Magnus Kåregård till kassör, 
Catharina Jönsson, Eva Pulverer Marat, Johanna Stierna och Elisabeth Jaenson till 
styrelsemedlemmar. Ordförande och kassör tecknar firma var för sig. Denna punkt justerades 
omedelbart. 

10. Revisorerna Anders Beckman och Jonas Hamfors föreslogs till omval och valdes. 
11. Val av valberedning. Håkan Sjöholm omvaldes. Eftersom det inte fanns förslag på ytterligare 

personer till valberedningen fick styrelsen i uppdrag att adjungera en eller flera under året. 
12. Det kommande årets verksamhet. Ordföranden ställde frågan; Vad behöver kollegorna? 

Situationen pgra pandemin varierar på olika vårdcentraler, vissa är trötta och andra klarar sig 
väl. Förslag på medlemsmöten/öppna möten  på tema Kontinuitet, Digital vård, Vårdens 
styrning och Osäkerhet kom. Flera goda krafter att belysa dessa ämnen föreslogs – High Five-
gruppen, Sven Engström, Andreas Törneby, Karin Ranstad, Anders Anell samt australisk 
kollega. Pandemin kan ha det goda med sig att det blir naturligt att delta digitalt. Styrelsen 
arbetar vidare med detta, närmast på styrelsemötet 2 december. 

13. Övriga frågor. Magnus har på eget initiativ fått i uppdrag att minska den onödiga och 
arbetsbelastande diagnosregistreringen, vilket alla välkomnade. 

14. Ordföranden avslutade mötet. 
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