Protokoll styrelsemöte 2019-03-15, kl 08.30-16.00
Närvarande
Annika Larsson (AL), ordförande
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare
Magnus Kåregård (MK), kassör
Andreas Thörneby (AT), ledamot
Meddelat förhinder
Maria Wolf (MW), ledamot
Adjungerade
10.15 – 10.45 Bernd Sengpiel, ordförande SFAM Stor-Göteborg
11.00 – 12.00 Charlotte Hedberg, Eva de Fine Licht, Utbildningsrådet

Ordföranden öppnade mötet
Dagordningen fastställdes
Föregående protokoll
gicks igenom och lades till handlingarna.
Styrelsen

1 ”Statement om primärvård”
Malin André har påbörjat en sammanställning av fakta, forskningsrapporter mm om primärvården och
önskar att arbetet färdigställs till ett s k statement.
Frågan delegeras till forskningsrådet. BL tillfrågar rådet samt informerar AT för publicering på webbsidan.
2 PP-presentation av SFAM.
Presentationen godkändes. Läggs på webbsidan (AT).
3 Välkomstbrev till nya medlemmar
Texten ska gås igenom och få layout samt skickas till nyanmälda medlemmar (HS). Uppdatering ska ske
två gånger per år. BL ansvarar för uppdatering och informerar HS.
4 Föreningens ekonomi samt bokslut 2018
MK redogjorde för bokslutet 2018. Föreningens ekonomi är god.
5 Fortbildningsprojektet
Förslag till inbjudan presenterades. Styrelsen beslutade att inte skicka ut inbjudan förrän besked om
bidrag från Socialstyrelsen inkommit.
6 Planering av kommande styrelsemöten
Fysiska möten à 1,5 dagar hålls var 8:e vecka, varav ett är ett årligt internat.

Videomöten på maximalt 75 - 90 min hålls varannan vecka.

Almedalsveckan 2019
AL rapporterade om DLF:s planerade seminarier 2+3/7.

För SFAM:s eget seminarium planeras ett framtidsscenario med medverkan av allmänläkare,
patientföreträdare, tjänstemän och politiker. AL, UE och GE funderar vidare på rubrik.

Förslag om bolagsbildning

Bernd Sengpiel, ordförande för SFAM Stor-Göteborg presenterade ett förslag innebärande att centrala
SFAM startar och driver ett bolag för kurser, konferenser mm.
Styrelsen uppdrog till Bernd Sengpiel att återkomma med ett konkret förslag.

Utbildningsråd och

Eva de Fine Licht och Charlotte Hedberg presenterade aktuella frågor. Bland annat diskuterades
grundutbildning, bastjänstgöring, handledarresurser, kriterier för och upphandling av kurser samt
mentorskap och seniormedverkan. Studierektornätverket saknar för närvarande kontaktperson.

Studierektornätverk

AL informerar kansliet om önskemål att hålla ett nationellt register över AT- och ST-studierektorer.

Internationellt

1 Nordisk allmänmedicinsk kongress 2025
MK efterhör bland lokalföreningarna i Skåne om intresse finns av att arrangera kongressen.
2 Nordiskt ordförandemöte 4-5 april 2019
AL deltar. Information från Sverige diskuterades.
3 World Medical Association (WMA)
WMA erbjuder alla läkarorganisationer en kommersiell fortbildningsportal. Styrelsens medlemmar
kommer att erhålla inloggningsuppgifter och pröva produkten (GE). Ärendet bordlades.

Fullmäktigemöte 2019

1 Årets Lejon
Årets Lejon utsågs. GE skriver motivationen.
2 Motioner
Inga motioner har inkommit till årets fullmäktige
3 Fullmäktigebeslut
1) förslag om start av aktiebolag samt 2) förslag om obligatoriskt medlemskap i SLS. UE inskaffar
information från SLS om deras planering.

Sveriges läkarförbund

1 Nominering till SLF:s råd för Läkemedel, IT och Medicinsk teknik, RLIM.
Informationen vidarebefordras till råd, lokalföreningar och nyhetsbrev. (HS, UE)
2 Remiss ”Samspel för hälsa”
AL, och AT färdigställer remissvaret (samma till SLS).

Nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev ska innehålla information om Podcast Svampen, WONCA, Nominering till RLIM samt
Allmänmedicinsk Kongress 2019 (UE)

Ordföranden avslutade mötet

Vid pennan

Justeras

Gösta Eliasson sekr

Annika Larsson ordf

