
Protokoll från digitalt årsmöte med SFAM i Malmö 210331 

Närvarande: Eva Pulverer Marat, Catharina Jönsson, Annika Brorsson, Elisabeth Jaenson, Håkan 
Sjöholm, Margareta Troein, Magnus Kåregård, Johanna Stjerna, Johan Ljungberg 

1. Annika Brorsson valdes till mötesordförande 
2. Elisabeth Jaenson valdes till mötessekreterare 
3. Till justeringspersoner valdes Eva Pulverer Marat och Catharina Jönsson 
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja 
5. Föreningens ordförande Annika Brorsson föredrog årsberättelsen för 2020. Efter några 

justeringar lades årsberättelsen till handlingarna. 
6. Kassören Magnus Kåregård föredrog summariskt den ekonomiska rapporten. Då 

Handelsbanken fortfarande är oåtkomlig för honom trots upprepade kontaktförsök hade han 
inte kunnat göra något bokslut. Föreningens ekonomi är dock god. Våra utgifter för 2020 
bestod endast i fika vid två styrelsemöten samt kostnad för hemsidan. 

7. Revisorernas rapport hade inte kunnat göras pgra ovanstående.  
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beslöts uppskjutas till kommande årsmöte. 
9. Val av styrelse. Håkan Sjöholm meddelade att samtliga i styrelsen önskade kvarstå och 

föreslog dem till omval. Katarina Fröjvik Moberg föreslogs till nyval.  Annika Brorsson valdes 
till ordförande, Magnus Kåregård till kassör, Catharina Jönsson, Eva Pulverer Marat, Johanna 
Stjerna, Elisabeth Jaenson och Katarina Fröjvik Moberg 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 och Johan Ljungberg nyvaldes. 

Valberedningen och styrelsen har som målsättning att rekrytera flera nya och yngre 
medlemmar till nästa år. 

12. Det kommande årets verksamhet. Styrelsen planerar att fortsätta med öppna styrelsemöten 
med inbjuden gäst. Vi har en förhoppning att efter 31 augusti kunna ha fysiska möten och då 
kunna fortsätta med vår politikerdialog angående God och nära vård. Styrelsen enades om 
att bjuda alla våra medlemmar till ett större möte med måltid och gäst, kanske 
politikerpanel, i oktober eller november. Styrelsen arbetar vidare med detta, närmast på 
styrelsemötet 7 april.  Under en engagerad diskussion kom många förslag på hur vi ska 
intressera yngre medlemmar att delta i vår verksamhet. Varje styrelsemedlem kan fråga en 
ST-läkare, eventuellt göra om ST-enkät, Johan ansåg att politikerkontakt var mest intressant. 
Förslag på andra teman: läkarnärvaro på Säbo, samverkan med DLF, vår nya AKO-
samordnare Gunilla Malm om gränssnittet allmänmedicin – andra specialiteter. Johan 
efterlyste klargörande om skillnaden mellan DLF och SFAM och fick svaret: fackliga frågor 
som lön och arbetsmiljö respektive innehållet i yrket, utbildning och forskning. 
Gränsdragningen är inte alltid tydlig och samarbete därför viktigt och, som Johan påpekade, 
innehållet har ingen relevans om det inte går att omsätta i praktiken. 

13. Övriga frågor fanns inte och ordföranden avslutade mötet och hälsade välkomna till det 
öppna styrelsemötet den 7 april. 

 
Elisabeth Jaenson sekreterare 

 

justeras 

Eva Pulverer Marat   Catharina Jönsson 



 


