
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  
videomöte via Zoom 2022-06-20 kl 20.00 
 
Närvarande 
Magnus Isacson (MI), ordförande 
Annika Larsson (AL), vice ordförande 
Panteha Hatefi (PH), kassör  
Lisa Sallmén (LS), ledamot  
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Emil Péclard (EP), ledamot 
 
Meddelat förhinder 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare 
Andreas Stomby (AS), ledamot 
 
 

§ 120 Mötet öppnades. 
 

§ 121 Fastställande av dagordning. 
 

§ 122 Genomgång av föregående Att-göra-lista. 
 

§ 123 
 
A 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi 
 
SFAM Jönköping som varit vilande har ansökt om bidrag för årsmöte i september för 
återstart av lokalföreningen. 

 
Styrelsen beslutade att de 5000 kr som föreningen skulle ha fått 2020 för att de var 
den lokalförening som växte mest det året, men som då inte kunde utbetalas då det 
inte fanns en aktiv lokalförening, nu kan utbetalas som ”startkapital”. 

B Diskussion kring den något otydliga formuleringen i protokoll från årets fullmäktige 
gällande motion 2. Motionärernas yrkande anges i protokollet, men inte styrelsens 
svar. Fullmäktiges beslut blev att gå på styrelsens linje, att anse motionen besvarad. Av 
handlingarna inför mötet framgår dock att i styrelsens svar ingick bedömningen att 
100 000 kr av föreningsmedel kan avsättas för torsdagsmötena under 2022.  
 

C PH lämnade aktuell ekonomirapport. Ev går vi mot minusresultat, men fortfarande ej 
besked angående utfall av kongressen. Kvalitetsdagen gav mindre plusresultat än 
budgeterat. Almedalen blir dyrare än beräknat. 
 

D Fakturering för kompetensvärderingsrådets kurser på väg att föras över från enskild 
firma till SFAMs kansli, men tillräckligt underlag för att hantera detta finns ej. MI 
informerar berörd person om att underlag måste skickas in. 
 

E Arrangörerna för ST-dagarna 2023 inte kommit i gång med budgetarbete ännu. 
 



§ 124 Allmänmedicinskt kompetenscentrum – Jonas Sjögreen (bordlagt vid mötet 30/5) 
Bordlades. 
 

§ 125 Steningevik 19-21 oktober 
Information ang annat hotell i närheten första natten. Träff med DLF onsdag 
eftermiddag på Steningevik där även övrigt internat äger rum. 
 

§ 126 Almedalen 
Ca 40 som tackat ja till mingel hittills. Ännu oklart med en av de medverkande i 
panelen. 
 

§ 127 Läkare mot kärnvapen önskat få ha gratis monter på ST-dagar 
Diskussion ang ideella organisationers montrar. Förslag att ideella inom-professionella 
organisationer kan få lägre avgift(”självkostnadspris”) för att ha monter i mån av plats. 
MI mailar David O ang SLMK + Euract som tidigare lyft liknande fråga. 
 

§ 128 Läkarförbundets Specialitetsrepresentantskap 28-29 sep, vem går? MI undersöker 
om bägge dagarna gäller, frågan lyfts igen per mail eller vid nästa möte. 
Nominering av ordförande till representantskapet, mandatperiod 2 år.   
Beslut: SFAM nominerar inte. 
 

§ 129 SFAM institutional member EGPRN, mail Från Hans Thulesius 
Vi kvarstår som medlemmar, MI återkopplar till HT. 
 

§ 130 Socialdepartementet: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och 
inom lagens ram (SOU 2022:22). Remissvar senast 30/9. Slutbetänkande. Tidigare 
svarsdatum till SLS 2022-09-13 /SLF 2022-08-31. 
PH, AL, EP, AT läser sammanfattning och skriver svar. AL påminner om detta i slutet av 
sommaren. 
 

§ 131 Torsdagsmötena: önskan om utökad finansiering till hösten 
MI har träffat redaktionskommitténs styrelse. 
Diskussion kring att man ånyo begär mer pengar.  
Beslut: Inga ytterligare pengar beviljas detta år, vi hänvisar till beslut vid fullmäktige. 
Förslag om att minska frekvensen till 1 gång/månad om detta behövs pga ekonomin. 
Plan för nästa vårs verksamhet inklusive budget vill styrelsen ha senast i november. 
Styrelsen lyfter möjligheten att hjälpa till med att få en större spridning. 
MI kommunicerar med redaktionen. 
 

§ 132 Månadens nyhetsbrev 
Skickas ut i slutet av juni. 
 

§ 133 Övriga frågor 
- Remissvar Svårläkta sår-inskickat 
 
- Referensgrupp Läkemedelsboken: 

EP varit på möte ang detta. I första hand ställer EP frågan till SFAM-H. Finns ingen 
intresserad där formulerar EP text till nyhetsbrev ang intresse av deltagande i 
gruppen. 

 
- Policy ang sponsring vid kongressen och andra evenemang: 

AT tagit fram utkast som vi tittade på. AT + EP bearbetar utkastet vidare. 
 



- PH, MI har haft möte med kompetensvärderingsrådet 
som anger att det går åt 16 timmar / Mitt-i- ST och att nuvarande ersättning 
(6500) är otillräcklig.  
Beslut: ersättning ökas till 8000, anmälningsavgift till 15 500. Arbetsgivaravgift tas 
bort från de som fakturerar till företag. 
PH + MI får mandat att fatta beslut ang motsvarande förändring för 
specialistexamen.  Beslut gäller värderingar utförda efter 2022-09-01. 

 
- PH rapporterade från möte med Anders W Jonsson som hon haft tillsammans med 

Daniel Moberg, DLF. 
 

§ 134 Nästa möte 
22 augusti kl 20 via Zoom. 
 

§ 135 Mötet avslutades 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Annika Larsson   Magnus Isacson 
Vice ordförande   Ordförande 
 


	Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin  videomöte via Zoom 2022-06-20 kl 20.00
	Närvarande
	Vid protokollet Justeras

	Mötet öppnades.
	Fastställande av dagordning.
	Genomgång av föregående Att-göra-lista.
	Ekonomi
	Arrangörerna för ST-dagarna 2023 inte kommit i gång med budgetarbete ännu.
	Allmänmedicinskt kompetenscentrum – Jonas Sjögreen (bordlagt vid mötet 30/5)
	Steningevik 19-21 oktober
	Almedalen
	Ca 40 som tackat ja till mingel hittills. Ännu oklart med en av de medverkande i panelen.
	Läkare mot kärnvapen önskat få ha gratis monter på ST-dagar
	Läkarförbundets Specialitetsrepresentantskap 28-29 sep, vem går? MI undersöker om bägge dagarna gäller, frågan lyfts igen per mail eller vid nästa möte.Nominering av ordförande till representantskapet, mandatperiod 2 år.  Beslut: SFAM nominerar inte.
	SFAM institutional member EGPRN, mail Från Hans Thulesius
	Torsdagsmötena: önskan om utökad finansiering till hösten
	Månadens nyhetsbrev
	Övriga frågor
	Nästa möte22 augusti kl 20 via Zoom.
	Mötet avslutadesOrdförande förklarade mötet avslutat.

