Protokoll fört vid styrelsemöte via video 2018-10-09 kl 20-22
Närvarande:
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Annika Larsson (AL), ledamot
Maria Wolf (MW), ledamot (fr 20.30)
Adjungerad:
Helene Swärd, kansliet (HS)
Meddelat förhinder:
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Hanna Åsberg (HÅ), ordförande
§ 210

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes

§ 211

Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna

§ 212

Socialstyrelsen: Rättsliga rådet
Tidigare av styrelsen nominerade Carl Johan Östgren har tackat nej till uppdraget som
allmänmedicinsk representant i Socialstyrelsens Rättsliga råd. I stället önskar styrelsen
nominera (1) Carl Edvard Rudebeck, Västervik, (2) Margareta Troein, Malmö samt (3)
Cecilia Björkelund, Göteborg. HS tillfrågar dessa personer i nämnd ordning.

§ 213

ST-dagarna: inledningsanförande
UE videoinspelar ett anförande, avsett att spelas upp i samband med invigningen.

§ 214

Hemsidan
Styrelsen beslutade utse AT till styrelsens kontaktperson för SFAM:s hemsida.
HS informerar Karin Lindhagen, webbmaster.

§ 215

Progresstest
Styrelsen beslutade att uppdra till Anders Lundqvist (AL), ordförande för
Fortbildningsrådet, att kontakta ST-rådet, alternativt Fortbildningsrådet angående
ersättare för HÅ till arbetsgruppen. GE informerar AL.

§ 216

Socialstyrelsen: kodsystem för diagnos och kontaktorsaker
Arbetsgrupp i samverkan med Socialstyrelsen. Då SFAM redan representeras av flera
personer i arbetsgruppen anser styrelsen det obehövligt att en styrelseledamot
deltar.

§ 217

Allmänmedicinsk kongress Borås 2019: Planeringskommittén
Styrelsen anser det obehövligt att ytterligare en representant från styrelsen ingår i
planeringskommittén, eftersom AT redan ingår för SFAM Södra Älvsborgs räkning.
UE informerar AT.

§ 218

Upprop för gemensamt journalsystem
Rickard Lövström, Socialstyrelsen, har inkommit via mail med nya synpunkter på
uppropet. UE svarar.

§ 219

Ordförandeposten
HÅ har begärt entledigande från posten som ledamot och styrelseordförande
Styrelsen beslutade att
– bevilja HÅ entledigande från och med 2018-10-09
– utse AL som tillförordnad ordförande fram till ordinarie fullmäktigemöte
– informera om ordförandebytet på SFAMs webbsida (UE), genom information till
lokalföreningar, råd och nätverk, tidningen AllmänMedicin (HS) samt genom
information i sociala medier (UE).

§ 220

Ekonomi
Styrelsen beslutade att utse AL till firmatecknare för föreningen.

§ 221

SFAMs webbsida
Styrelsen beslutade att utse AL till ansvarig utgivare.

§ 222

Läkarförbundet
GE deltar i Läkarförbundets specialistrepresentantskapsmöte 2018-11-08.

§ 223

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Gösta Eliasson
Facklig sekreterare

Annika Larsson
Ordförande

