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Protokoll fört vid fullmäktigemöte i Svensk förening för allmänmedicin,  
Congress Culture Centre i Karlstad den 26 april 2017  

Närvarande: ca 82 deltagare, varav 54 fullmäktigedelegater.  
 
Från den hittillsvarande styrelsen deltog:  
Hanna Åsberg 
Ulrika Elmroth 
Gösta Eliasson 
Magnus Kåregård 
Anna Nager 
Maria Wolf 
Malin André 
Eva Arvidsson 
 
§ 1  Mötets öppnande  

Mötet öppnades av föreningens ordförande Hanna Åsberg, som hälsade fullmäktige och övriga 
medlemmar välkomna.  
 

§ 2   Upprop  
 Upprop av fullmäktige verkställdes. Se bifogad förteckning.  
 
§ 3   Val av ordförande och sekreterare  
 Björn Olsson valdes till ordförande och Gösta Eliasson till sekreterare för fullmäktigemötet.  
 
§ 4   Val av protokolljusterare 
 Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Bibbi Breitholtz och Maria Truedsson.  
 
§ 5   Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning  
 Kallelsen godkändes och dagordningen fastställdes.  
 
§ 6   Verksamhetsberättelse  
 Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden, Hanna Åsberg.  

Styrelsen har under året stärkt samarbetet med såväl DLF som de allmänmedicinska 
institutionerna.  
Med hjälp av bidrag från regeringens satsning på bättre vård för kroniskt sjuka har SFAM 
genomfört ett så kallat ULF-projekt.  
Intresset för utbildningsprenumerationen har inte motsvarat förväntningarna och den kommer att 
avvecklas.  
Arbetet med förbättring av SFAM:s hemsida har pågått med betydande arbetsinsatser från 
styrelsen och med stöd av flera expertråd. Arbetsprocessen med anlitat IT-företag har dock inte 
uppfyllt förväntningarna.  
Yttranden: 
Karin Lindhagen föreslog att SFAM avslutar det pågående förbättringsarbete av hemsidan som inte 
ser ut att leda någon vart, och i stället gör en omstart med sikte på en enklare hemsida. 
Maria Truedsson efterfrågade resultatet av den föregående styrelsens kontakter med 
Socialstyrelsen gällande osäkerhet i myndighetens bedömningar av specialistansökningar. 
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§ 7   Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen upplästes och revisorerna rekommenderade fullmäktige att bevilja den 
avgående styrelsen ansvarsfrihet.  
 

§ 8   Fastställande av resultat- och balansräkning  
Resultat- och balansräkning fastställdes. Kassör Magnus Kåregård presenterade en översikt över 
planerad budget och konstaterat utfall för räkenskapsåren 2015-2016. SFAM:s ekonomi är god med 
ökad soliditet och ett överskott på cirka 1,49 milj kr.  
 

§ 9   Styrelsens ansvarsfrihet  
 Fullmäktige beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.  
 
§ 10   Verksamhetsplan och budget  
 Verksamhetsplan och budget presenterades av Hanna Åsberg respektive Magnus Kåregård. 

Styrelsen har ansökt om nya medel från projektet för förbättrad vård för kroniskt sjuka personer 
hos Socialstyrelsen för år 2017. I projektet ingår en fortsättning för vissa ULF-projekt, samt nya 
initiativ såsom tillkomst av ett konsultationsnätverk.  

 Bland övriga initiativ finns framtagande av ett åtgärdsprogram för en primärvårdsreform i nära 
samarbete med DLF, en grupp mot överdiagnostik, åtgärder för att underlätta 
generationsväxlingen i kåren, större allmänmedicinsk representation på externa poster samt 
formaliserat samarbete med SLS i dess primärvårdsgrupp. En kommunikationsplan kommer att 
utarbetas för den fortbildningspolicy som tagits fram. SFAM kommer att finnas representerade på 
flera seminarier under Almedalsveckan samt med ett eget seminarium. 

 Yttranden: 
 Cecilia Björkelund underströk vikten av ett nära samarbete mellan SFAM och de allmänmedicinska 

institutionerna, bland annat i arbetet med det nationella kunskapsstödet (NKS) och påpekade att 
kunskapsstöd måste hantera multisjuklighet. 

 Ing-Marie Skoglund informerade om att det inom Svenska Läkaresällskapet finns en grupp till 
efterföljd av ”En värdefull vård”. 
 

§ 11   Årsavgift 2018  
 Styrelsens förslag till årsavgift presenterades. Fullmäktige beslutade enligt styrelsens förslag: 
 För specialist i allmänmedicin: 1 500 kr per år. 
 För pensionär: 750 kr per år. 
 För ST-läkare: 500 kr per år med avgiftsbefrielse under första året. 
 
§ 12   Val av styrelse  

Valberedningens förslag föredrogs av Jonas Sjögreen. Fullmäktige beslutade enligt valberedningens 
förslag.  
Följande styrelseledamöter har fortsatt mandat till 2018: Hanna Åsberg (ordförande), Ulrika 
Elmroth (vice ordförande), Gösta Eliasson (facklig sekreterare), Maria Wolf (ledamot) och Anna 
Nager (vetenskaplig sekreterare).  
Till kassör omvaldes på två år Magnus Kåregård. Till ledamöter på två år nyvaldes Åke Åkesson och 
Peter Berggren. 
 

Ordförande:  Hanna Åsberg   Fortsatt mandat till 2018 

Vice ordförande:  Ulrika Elmroth  Fortsatt mandat till 2018 
Facklig sekreterare:  Gösta Eliasson  Fortsatt mandat till 2018 
Vetenskaplig. sekreterare: Anna Nager  Fortsatt mandat till 2018 

Kassör:  Magnus Kåregård  Omval till 2019 
Ledamöter:  Maria Wolf  Fortsatt mandat till 2018 
 Åke Åkesson  Nyval till 2019 
 Peter Berggren  Nyval till 2019 
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§ 13   Val av revisorer  
 Till revisorer omvaldes Magnus Wikström och nyvaldes Maria Truedsson, båda på ett år. 
 Till revisorssuppleanter omvaldes Stefan Enmark och Rickard Viberg, båda på ett år. 
 
 Revisorer:  Magnus Wikström,  

Auktoriserad revisor, Value & Friends Omval ett år till 2018 
 Maria Truedsson Nyval ett år till 2018 

 Revisorssuppleanter:  Stefan Enmark, 
Godkänd revisor, Value & Friends Omval ett år till 2018 

 Rickard Viberg Omval ett år till 2018 
 

§ 14  Val av fullmäktige och suppleanter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige  
Anna Nager och Hanna Åsberg har fortsatt mandat medan Ulrika Elmroth omvaldes till fullmäktige i 
Svenska Läkaresällskapet.  
Magnus Kåregård har fortsatt mandat medan Maria Wolf omvaldes och Åke Åkesson fyllnadsvaldes 
till suppleanter.  
 
Fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet:  
  Ulrika Elmroth Omval till 2019 
  Anna Nager Fortsatt mandat till 2018 
  Hanna Åsberg Fortsatt mandat till 2018 
Suppleanter i Svenska Läkaresällskapet:  
  Magnus Kåregård Fortsatt mandat till 2018 
  Maria Wolf Omval till 2019 
  Åke Åkesson Fyllnadsval till 2018 

§ 15  Val av valberedning:  
 Fullmäktige beslutade att utse följande personer till föreningens valberedning: 

Stefan Vallmark, Norrbotten, sammankallande, Lars Bäcklund, Stockholm, Jonas Sjögreen, Västerås 
och Jenny Öhman, Mellanskåne.  
 

§ 16  Motioner  
 Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 17  Utmärkelser 
 Till Årets Lejon utnämndes Jonas Sjögreen och Charlotte Hedberg. 
 
§ 18  Avtackningar  

Hanna Åsberg tackade de båda avgående styrelseledamöterna Malin André och Eva Arvidsson för 
gott arbete.  
 

§ 19  Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden. 
  
§ 20 Mötets avslutande  
 Mötesordföranden Björn Olsson avslutade mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
………………………………………………………………..  ………………………………………………………………. 
Gösta Eliasson    Björn Olsson 
Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 
Bibbi Breitholtz   Maria Truedsson 
Justerare    Justerare  


