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Protokoll från SFMIs årsmöte 2014

Tid: Tisdag 2014-04-08, kl. 17.00-18.00 
Plats: Vitalis, Svenska mässan, 
Lokal: A2

1. Mötets öppnande
    Urban Forsum, SFMIs ordförande verksamhetsåret 2013, öppnade mötet och gav en kort   
     introduktion. 
    
2. Val av ordförande för årsmötet
    Lars Jerlvall valdes till ordförande för årsmötet.

3. Val av sekreterare för årsmötet
    Ragnar Nordberg valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
    Lars Lindsköld och Anders Norr valdes att justera årsmötesprotokollet.

5. Fråga om mötets behöriga utlysande
    Det konstaterades att mötet var utlyst i enlighet med föreningens stadgar.

6. Godkännande av dagordningen
    Dagordningen godkändes. (Se bilaga 1)

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
     Urban föredrog i korthet verksamhetsberättelsen som kan läsas i sin helhet i bilaga 2. 
    Termkonferensen genomfördes i Göteborg och fick höga vitsord. Läget för årets Term-
    konferensen är kritiskt eftersom inget av de landsting som tillfrågats är villiga att ställa upp 
    som medarrangörer. Föreningen kommer att arbeta vidare med frågan.
    Under det gångna året medverkade SFMI inte på Läkarstämman eftersom utformningen var  
    osäker. SFMI har för avsikt att delta i årets Läkarstämma med ett seminarium om 
    informationsstruktur. 
    Forumverksamheten är väldigt uppskattad. Forummöten kommer att fortsatt arrangeras.
    Endast en stipendieansökan har inkommit och 3500 kr har utdelats under verksamhetsåret.    
    Medlemskap i SIS fortsätter och Urban Forsum är föreningens representant i SIS TK 334.
    Antalet medlemmar i föreningen är 310.
    Föreningen har i år liksom tidigare år deltagit i förberedelserna med Vitaliskonferensen både 
    gällande det allmänna programmet och med det särskilda programblocket med forsknings-
    inriktade presentationer.
    Föreningen har inte besvarat så många remisser i år som tidigare år. Orsakerna till detta har 
    varit två. Dels har det inte varit så många remisser inom vårt verksamhetsområde och dels 
    beroende på att våra resurser/kompetenser inte räckt till.

8. Föreningens årsredovisning
    Föreningens skattmästare Gösta Enberg rapporterade att ekonomin är god och att årets 
    verksamhet gett ett överskott på drygt 100 kkr. (Se bilaga 3).
    Eftersom föreningens ekonomi är god så meddelade skattmästaren att det finns utrymme 
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    för nya aktiviteter och han uppmanade årsmötesdeltagarna att komma med förslag.

9. Revisionsberättelse
    Andrejs Leimanis läste upp revisionsberättelsen (se bilaga 4) och framförde synpunkter 
    på medlens förvaltning på banken. Styrelsen bör finna bättre räntebärande konton för 
    förvaltningen av en del av föreningens kapital. Urban Forsum meddelade att SLS ekonomiska 
    rådgivare lovat att komma med en plan för föreningens ekonomiförvaltning.  
    Sven Öjvind Swahn önskade att få se en balansräkning. Skattmästaren lovade att publicera 
    den på hemsidan. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

11. Val av styrelse
       a. Val av ordförande
           Urban Forsum omvaldes på ett år samt dessutom till SLS representant.
       b. Val av skattmästare
           Gösta Enberg ett år kvar.
       c. Vice ordförande 
           Daniel Karlsson ett år kvar.
       d. Sekreterare
           Ragnar Nordberg/Lars Lindsköld valdes som sekreterare. 
       e. Val av övriga ledamöter. 
           De föreslagna nya kandidaterna presenterade sig.            .
           Val av övriga styrelseledamöter skedde i överensstämmelse med valberedningens förslag.
           Ragnar Nordberg omvaldes på två år.
           Vivian Vimarlund omvaldes på två år i styrelsen och dessutom som vetenskaplig 
           sekreterare för det kommande året.
           Magnus Fogelberg omvaldes som styrelseledamot och suppleant för SLS representanten.
           Lars Lindsköld nyvaldes som styrelseledamot i två år och som kommande sekreterare.
           Helena Lindgren nyvaldes som styrelseledamot i två år och som vice vetenskaplig 
           sekreterare.

12. Val av ledamöter i valberedningen, inklusive sammankallande
      Isabella Scandurra (sammankallande), Per-Olof Egnell och Erik Sundvall föreslogs till ny 
      valberedning på ett år och årsmötet godkände förslaget.
       
13. Val av revisorer
      Valberedningens förslag är att Nils Schönström och ClaesSchönqvist väljs till revisorer på 
      två år samt att Andrejs Leimanis fortsätter som revisorssuppleant i två år. 
      Årsmötet godkände förslaget.

14. Frågor om budget och årsavgift
      Styrelsen föreslog, på skattmästarens rekommendation, oförändrade årsavgifter för 2014.
      Normal årsavgift är 300 kr/år (150 kr/år för pensionärer). Studenter kan vara 
      medlemmar i tre år utan att betala årsavgift. Årsavgiften för juridisk institution, företag och 
      organisationer, är 2000 kr/år. Årsmötet godkände förslaget.
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15. Presentation av status för val på distans.
Årsmötet har under senaste två åren bett styrelsen att utreda frågan om val på distans. Det 
innebar att SLS också tog upp frågan eftersom de inte hade det i sina stadgar. Nu har SLS 
ändrat sina stadgar så nu kan val på distans anordnas inom sällskapet och dess sektioner. 
Sällskapets beslut innebär att varje sektion kan bestämma hur det praktiskt skall genomföras.

Det tog drygt ett år för SLS att komma till beslut och därefter har SFMIs styrelse haft det här
ärendet på nästan varje styrelsemöte men det är inte lätt att komma på en säker metod för 
hur distansomröstning skall ske. Styrelsen är inte klar med något förslag på hur distans-
röstningen skall gå till och för närvarande lutar det mer mot om vi skall införa distans-
röstning. Styrelsen är osäker på teknikplattform. Skall det vara val i förväg via nätet eller 
skall det vara röstning via videouppkoppling under pågående möte? Vid val i förväg uppstår 
frågan om den som röstar verkligen är den person som den uppger sig vara. Urban Forsum 
uppmanade föreningens medlemmar att komma in med förslag och SFMI kommer att sätta 
upp ett debattforum på hemsidan speciellt för detta.
Daniel Karlsson redogjorde för tanken på att göra en medlemsenkät rörande detta.
 

16. SFMI fortsatt arbete 2014
Forummötena skall fortsätta. 
Riksstämmedeltagandet kommer att återupptas. 
Tillsammans med termgruppen kommer fortsatta kontakter att tas med möjliga samarbets-
partners för Termkonferensen. Andrej Leimanis föreslog att kontakt tas med Västerbotten. 
Standardiseringsfrågor kommer att tas upp. Standardiseringsfrågor i form av vilken standard
är det som gäller (ISO, CEN IHE etc.) togs upp av Lars Lindsköld.
Utvidgad kontakt skall tas upp med de universitet och högskolor som har institutioner för 
medicinsk informatik på sina agendor för att få ytterligare stöd för bl.a. programblocket 
Forskning i Vitalisprogrammet. Anledningen till detta är att försöka skapa en nationell 
plattform för den forskning som bedrivs inom vårt område i Sverige och att exponera den för
myndigheter och industri.

17. Motioner från medlemmar
      Inga motioner har inkommit.

18. Övriga frågor
Erik Sundvall tog upp utbildning i form av distanskurser via SFMI. Flera årsmötesdeltagare 
stödde förslaget att starta utbildning. 
Anders Norr föreslog att detta skulle kunna ske via hemsidan. 
Lars Lindsköld föreslog att en sammanställning över vilka behov som finns skall tas fram. 
Britt-Marie Åhlfeldt föreslog att se över den utbildningsagenda som tidigare arbetats efter.
Lars Lindsköld påpekade att vi delar information och därför är det viktigt att användarna 
utbildas så att alla förstår den information som de ställs inför. 
Lars Jerlvall hävdade att detta måste in i grundutbildningen och därmed borde SFMI ta upp 
frågan om ett sammanhållet curriculum för landets institutioner.
UF tackade för förtroendet att få fortsätta som ordförande för föreningen.

19. Mötets avslutande
      Mötet avslutades
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                            För protokollskrivandet svarar

       Ragnar Nordberg

       Protokollet justeras:

       ……………………………………                             ………………………………….
       Lars Lindsköld                                                              Anders Norr
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