
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för allmänmedicin 
videomöte via Zoom 2022-11-07 kl 20.00-21.00  
 
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  
 
Adjungerad 
Heléne Swärd, SFAMs kansli 
 
 

§ 201 Mötet öppnades. 
 

§ 202 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 203 Föregående Att-göra-lista gicks igenom. 
 

§ 204 Ekonomi 
Kongressen 2022 har lämnat ekonomisk slutrapport. 
 

§ 205 Sponsring SFAM Gotlands ST-läkare politikerträff 
ST-läkarna på Gotland har ansökt om ekonomiskt stöd för ett möte med lokalpolitiker. 
Styrelsen beslutade att, om lokalföreningen saknar egna ekonomiska medel, beviljas 
stöd enligt inkommen budget. 
 

§ 206 Ny fortbildningspolicy från fortbildningsrådet 
Ett förslag på ny fortbildningspolicy har inkommit från fortbildningsrådet. Styrelsen 
diskuterade förslaget som har ett bra innehåll men har några kommentarer och frågor. 
LS återkopplar till fortbildningsrådet. 
 

§ 207 Nominering till SLS Forskningsdelegation 
AS kommunicerar detta med forskningsrådet och föreslår därefter nominering. 
 

§ 208 Nominering till Sveriges läkarförbund 
- Läkarförbundets Råd för läkemedel och medicinteknik (RLIM) 

Styrelsen beslöt nominera Christina Fischer. 
 

- Läkarförbundets Arbetslivsgrupp (ALG) 
Styrelsen beslöt nominera Annika Larsson. 
 

 
 
 



 
§ 209 Övriga frågor 

- MI och AT rapporterade från möte med utredningen om digitala vårdgivare på 
Regeringskansliet 221104. 
 

- AS rapporterade från möte med nationella primärvårdsrådet. 
 

§ 210 Nästa möte 
2022-11-21 kl 20 via Zoom. 
 

§ 211 Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Heléne Swärd   Magnus Isacson 
SFAMs kansli    Ordförande 
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