
Protokoll vid styrelsemöte via video 2019-03-27 kl 20:00-21:10 
 
Närvarande 
Annika Larsson (AL), ordförande 
Björn Landström (BL), vetenskaplig sekreterare 
Andreas Thörneby (AT), ledamot 
Gösta Eliasson (GE), facklig sekreterare, till kl 20:30 
Magnus Kåregård (MK), kassör, från kl 20:55 
 
Förhinder 
Ulrika Elmroth (UE), vice ordförande 
Maria Wolf (MW), ledamot 
 
 
§ Mötet öppnades 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ Föregående protokoll (ojusterat vid mötestidpunkten) gicks igenom och lades preliminärt 
till handlingarna. 
 
§ Förslag om bolagsbildning 
Fråga om att starta utbildningsaktiebolag, enligt initiativ från SFAM Storgöteborg. MK har 
även undersökt frågan med Svensk kirurgisk förening som har denna lösning och är mycket 
nöjda. 
Beslut: Styrelsen lägger som förslag (proposition) vid fullmäktige, att fullmäktige ger 
kommande styrelsen i uppdrag att utreda frågan. MK bereder punkten inför fullmäktige. 
 
§ Kursgranskning 
Fråga om organisationsform för kursgranskning; råd eller nätverk? Frågan bordlades återigen 
pga otillräckligt antal styrelseledamöter närvarande. 
 
§ Styrelsearbete  
Tidsrapport från ordförande AL enligt protokoll 190207; tidsåtgång stämmer väl med 
arvoderad tid. Vice ordförande får återkomma med sin tidsrapport. 
 
§ Svenska Läkaresällskapet 
SLS medlemsstruktur inför fullmäktige; vilket alternativ skall SFAM välja? AL kontaktar SLS, 
Per Johansson, för slutligt kostnadsförslag för de två alternativen.0 
 
§ Läkarförbundet 
Remiss från SLF angående revidering av sjukvårdspolitiskt program. BL tar på sig att bereda 
frågan inför kommande styrelsemöte. Deadline 190430. 
 
§ Opinionsbildning 
Fråga om möte som ersättning efter det inställda Västeråsmötet maj 2018, enligt uppdrag 
från föregående års fullmäktigemöte. Styrelsen har beslutat att inte driva frågan pga oklart 
politiskt läge under lång tid efter valet och att opinionsbildning har skett genom andra 



kanaler såväl genom SFAM-styrelse och andra SFAM-medlemmar, som andra mer eller 
mindre organiserade allmänläkare, inkluderande det s k primärvårdsuppropet med 
efterföljande medial uppmärksamhet. 
 
§ Politikerkontakter 
Inbjudan till rundabordssamtal med Lena Hallengren på regeringskansliet 190408. AL deltar 
från SFAM. 
 
§ WONCA 
Wonca Council / Wonca Europe 190626-29. Kommande ordförande eller vice ordförande får 
undersöka möjligheten att delta. 
 
§ Övriga frågor 
Protokollföra mellanliggande arbete och beslut: Det arbete som görs och de beslut som 
fattas mellan ordinarie protokollförda styrelsemöten (typfall epostbeslut och 
ordförandebeslut) och som bedöms lämpliga att protokollföra kan tas som korta punkter i 
rent protokollföringssyfte vid nästkommande styrelsemöte, för dokumentation och 
spårbarhet. 
Årets lejon: Kompletterande beslut att utse två lejon vid årets kongress. Andreas skriver 
motivering. 
 
§ Nyhetsbrev  
Inget nya punkter till nyhetsbrev med anledning av dagens möte. 
 
§ Mötet avslutades 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Andreas Thörneby Annika Larsson 
Ledamot Ordförande 


