
Minnesanteckningar styrelsemöte SFAM Västmanland 191111 

 

Plats: Hemma hos Terese Ring 

Närvarande: Terese Ring, Jenny Krifors, Ulrika Rydhamn, Farshid Shafizadeh, Kjell Jansson, Hanna 
Trillkott, Carolyn Koumal 

 

 

 Mötet öppnades. 

 Dagordningen godkändes. 

 Årsmöte planerades till den 13/2 2020, kl 18. Kjell Jansson meddelar revisorer och Ulrika 
Rydhamn meddelar valberedningen. Hanna Trillkott skriver verksamhetsberättelse och skriver 
årsmötesinbjudan. Kjell Jansson kontrollerar om det är möjligt att vara på Stadshotellet i 
Västerås. Ulrika Rydhamn ansvarar för utskick till alla medlemmar, ett så snart som möjligt med 
info om att sista dag för inlämnande av motion är 191220, ett ytterligare med fastställd 
dagordning senast två veckor före årsmötet. 

 En stadgeändring föreslogs på årsmötet 2018 angående styrelsens beslutsmässighet, §4, 
innebärande att fyra styrelsemedlemmar behöver vara närvarande för att vara beslutsmässig. 
Enligt nuvarande stadgar behöver en av dessa fyra medlemmar vara ordförande. Styrelsen är 
samstämmig kring ändring av texten med innebörden att ordförande inte behöver vara 
närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Hanna Trillkott utformar ändringen. 

 Det planerades att ge information om SFAM Västmanland till ST-läkare, den 11/12 kl 14.30 i 
aulan vid psykiatriska kliniken, Västerås sjukhus. Detta i samband med paus i ordinarie ST-
läkarträff tillsammans med studierektorer Terese Ring och Kjell Jansson. Jenny Krifors och Ulrika 
Rydhamn kan också vara med, eventuellt också Carolyn Koumal och Hanna Trillkott. Det 
planerades att bjuda på glögg och lussebullar. 

 Diskussionen kring vad SFAM Västmanland ska använda pengarna till fortsatte och styrelsen kom 
fram till ett generellt ställningstagande. 

Det har, i styrelsen och bland övriga medlemmar, diskuterats möjligheten av att dela ut 
stipendier för att finansiera resor till kongresser utomlands, företrädesvis till nyblivna 
specialister, liksom ekonomisk belöning till ST-läkares vetenskapliga arbete. Sådana aktiviteter 
bedömdes fylla föreningens syfte. Dock blev styrelsens ställningstagande, under rådande 
omständigheter, att avstå. 

Skälen som ledde fram till det beslutet är tre: 

 En stor del av medlemmarna i SFAM Västmanland är inte ST-läkare eller nyblivna specialister 
och kan därför inte ansöka om dessa stipendier och priser. Inte heller alla ST-läkare och 
nyblivna specialister kan ta del av sådana aktiviteter då det endast kan komma ett fåtal till 
del. 

 Som lokalförening är det angeläget att vi lägger tyngdpunkten på just lokala aktiviteter. 



 De pengar SFAM Västmanland har, förvaltas inte så att de förmerar sig. Inte heller finns det 
någon stadig inkomst av betydelsefull storlek. Detta innebär att pengarna kommer att ta slut 
och det är ej möjligt att ha kontinuitet i utdelning av stipendier och priser. 

Det överenskoms att fortsätta anstränga oss för att värva flera ST-läkare, att utveckla 
föreläsningskvällarna (förslag om hela dagar, FQ-gruppledarutbildning, anlita professionella 
föreläsare) och fortsätta arbetet på lokal nivå. 

 Det planerades för två föreläsningskvällar under våren 2020. En den 12 mars kl 18 – 20 och tema 
ögon föreslogs, Carolyn Koumal kontaktar föreläsare. En den 28 maj kl 18 – 20 och tema 
äldrepsykiatri föreslogs, Jenny Krifors kontaktar föreläsare. 

 Under övriga frågor togs upp att styrelsen för SFAM Västmanland fått en sen inbjudan till att 
delta i ett videomöte med SFAM, oklart i inbjudan vad mötets syfte är, men troligt handlar det 
om medlemsavgifter i samband med att Läkarsällskapet som SFAM har koppling till, gör om sin 
förening. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta. Hanna Trillkott tackar nej till vår närvaro och 
ber att få ett protokoll från mötet. 

 Nästa styrelsemöte planerades till den 21 januari 2020, hemma hos Kjell Jansson, då årsmötet i 
februari förbereds och förnyad kallelse går ut. 

 

Vid protokollet 

Ulrika Rydham 

 

 


