
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2022-05-30 kl 20.00-21.15 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Andreas Stomby (AS), vetenskaplig sekreterare 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Emil Péclard (EP), ledamot 
 
Meddelat förhinder 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
 
Adjungerade 
Heléne Swärd (HS), kansliet 
Mario Malnar, §117 kl 20.30-20.45 
 

§ 108 
 

Mötet öppnades. 

§ 109 Dagordningen fastställdes. 
 

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

§ 111 Ekonomi 
PH redogjorde för föreningens ekonomi. 
 

§ 112 Kampanj 
Jenny Berggren, ordf i SFAM Q, har tagit initiativ till #Minallmänläkareheter. 
MI svarar Jenny. 
 

§ 113 #1000perläkare 
Kort diskussion om utfallet av kampanjen. 
 

§ 114 Almedalsveckan 
MI informerade om planeringen av SFAMs seminarium i Almedalen. 
 

§ 115 Remiss från Nationella arbetsgruppen (NAG) om Vårdförlopp och vårdprogram för 
svårläkta sår 
AS formulerar SFAMs synpunkter och skickar in remissvaret. 
 

§ 116 Allmänmedicinskt kompetenscentrum 
Bordlades till nästa möte. 
 
 
 



 
§ 117 Mario Malnar, allmänläkare, gästade styrelsemötet 

Mario informerade om en programvara (phpBB.com) som internetplattform för 
diskussionsforum och föreningsdokument.  
AT och EP tar fram mer fakta till nästa fysiska styrelsemöte. 
 

§ 118 Nästa möte 
20 juni kl 20 via Zoom. 
 

§ 119 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 

 
Heléne Swärd   Magnus Isacson 
SFAMs kansli   Ordförande 
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