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Protokoll fört vid SFMIs årsmöte 2012 
Tid: Onsdag 2012-03-21, kl 16.00-17.00     

          Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm  
Lokal: Föreläsningssalen                                                Antal deltagare: 18 
  
1.  Mötets öppnande  

 Sabine Koch, SFMIs ordförande verksamhetsåret 2011, öppnade mötet och gav en kort introduktion.  
 

2.  Val av ordförande för årsmötet  
Ulla Gerdin valdes som ordförande för årsmötet. 
  

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

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet  
Sara Zaker och Roland Morgell valdes som justerare för årsmötesprotokollet. 
  

5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Mötesdeltagarna ansåg att mötet utlysts på behörigt sätt. 

  
6. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes enhälligt i föreliggande skick, se bilaga 1. Eventuellt tillkommande frågor skall 
hänskjutas till punkt 18: Övriga frågor. 

 
7. Föredragning av verksamhetsberättelse (publicerad på www.sfmi.se)   

Sabine föredrog i korthet verksamhetsberättelsen och poängterade följande punkter:  
• Styrelsen har under året bestått av 11 personer. 
• Styrelsen har haft 10 protokollsförda möten under verksamhetsåret. 
• Det årliga engagemanget i Vitalis genomfördes på sedvanligt sätt med ett speciellt SFMI-block i 

programmet. Det nya detta året var att vi försökt att samla de som doktorerat i Medicinsk Informatik 
under året och bett dem att presentera sina avhandlingar på Vitalis. Engagemanget i Vitalis medför 
att SFMIs medlemmar har avsevärd rabatt på Vitalis konferensavgift. 

• Vi arrangerade Termkonferensen här i Stockholm och den samlade ett 80-tal deltagare. 
• Fyra Forummöten har arrangerats under året i Stockholm och ett i Göteborg samt några regionala 

kvällsmöten i Göteborg. 
• SFMI har även varit engagerade i Dagar om Lagar konferensen i Göteborg. 
• Representanter för SFMI har deltagit i The Scientific Program Committees för EFMIs STC och MIE 

konferenser samt för SHI konferensen. 
• Föreningens nyhetsbrev har fått en ny design och skickas ut ungefär varannan månad. 
• Föreningen har även svarat på ett 9 remisser under året. Svaren finns upplagda på hemsidan och 

styrelsen ser gärna att fler engagerar sig i remissarbetet. 
• Internationellt samarbete har föreningen med IMIA och EFMI genom deltagande i IMIAs General 

Assembly och EFMIs Council. Detta samarbete medför att SFMIs medlemmar får rabatterade 
avgifter vid deltagande i dessa organisationers forskningskonferenser. 

• Vidare har föreningen bildat en ny arbetsgrupp rörande utvärdering på initiativ av Vivian Vimarlund. 
Arbetsgruppen utgör en spegelgrupp till de arbetsgrupper som finns inom IMIA och EFMI. 

• Flera av föreningens medlemmar är organiserade i SIS arbete med standarder inom området 
medicinsk informatik.  

 För ytterligare information se bilaga 2 Verksamhetsberättelse. 
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8. Föreningens årsredovisning  
Skattmästaren var förhindrat att närvara på mötet. Därför redogjorde Sabine för årsredovisningen. 
Bokslutet och den ekonomiska redogörelsen finns på föreningens hemsida. 
Det som föreningen lagt mest pengar på är föreningens nya hemsida som håller på att byggas upp. 
Kostnader för detta är 67 000 kr. 
Avgifterna till IMIA och EFMI inkluderar även kostnader för deltagande i deras möten för representanter 
som inte kan få respektive arbetsgivare att stå för kostnaderna. 
Faktureringen av medlemsavgifterna har varit ett problem för styrelsen då medlemsregistret, som lagts 
över på den nya hemsidan, inte fungerat tillfredsställande när det gällt utskick. Felet skall nu vara avklarat 
så att fakturor och påminnelser kan gå ut till medlemmarna. 
E-postadressernas uppdatering då medlemmarna byter adress är fortfarande ett problem som styrelsen 
kommer att arbeta med under det kommande året. Föreningen har 409 medlemmar i medlemsregistret 
men ca 100 saknar giltig e-postadress. 
Utgiften till SIS är föreningens medlemsavgift i SIS.  
 

9. Revisionsberättelse  
 Revisionsberättelsen föredrogs av Andrejs Leimanis. (se bilaga 3) 

Revisorerna påpekade att föreningens kapital borde överföras till ett räntegivande konto. För närvarande 
är det enbart pengarna i Hans Åhlfeldts minnesfond som finns på räntebärande konto. 
Revisorerna påpekade vidare att endast cirka en tredjedel av medlemsavgifterna kommit in och 
rekommenderade skattmästaren att undersöka möjligheten av e-fakturering av medlemsavgifterna. 
Revisorerna fann inget att anmärka på beträffande bokföringen och rekommenderade mötet att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
Mötesdeltagarna röstade enhälligt i enlighet med revisorernas rekommendation. 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Mötesordförande frågade om det fanns några frågor till revisorerna. Så var inte fallet och då ställdes 

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Svaret från mötesdeltagarna var ett enhälligt ja. 
 

11. Val av styrelse  
 Hélene Richardsson redogjorde för valberedningens förslag. 
 a. Val av ordförande för 1 år. 

    Valberedningens förslag; omval Sabine Koch. Inga fler förslag förelåg. Sabine Koch valdes enhälligt. 
b. Val av vice ordförande i 2 år och föreningens SLS representant 

Valberedningens förslag; omval Urban Forsum. Urban Forsum valdes enhälligt. 
c.  Val av ordinarie styrelseledamot i 2 år och vetenskaplig sekreterare i föreningen. 

Valberedningens förslag;  nyval Vivian Vimarlund. Vivian Vimarlund valdes enhälligt. 
d.  Val av ordinarie styrelseledamot i 2 år 
 Valberedningens förslag;  nyval Magnus Fogelberg. Magnus Fogelberg valdes enhälligt. 
e. Val av ordinarie styrelseledamot i 2 år och föreningssekreterare. 

Valberedningens förslag; omval Ragnar Nordberg. Ragnar Nordberg valdes enhälligt. 
f. Val av ordinarie styrelseledamot i 2 år samt biträdande sekreterare. 

Valberedningens förslag; nyval Ronnie Lundström. 
Gunnar Klein föreslog även Helena Lindgren som kandidat till denna post. 
Omröstning genom handuppräckning genomfördes. Röstresultatet blev: 
Ronnie Lundström 6 röster 
Helena Lindgren 2 röster 
9 mötesdeltagare lade ned sina röster. 
Därmed invaldes Ronnie Lundström i styrelsen. 

En önskan framfördes att valberedningen fortsättningsvis skall presentera de nya kandidaterna om dessa  
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inte själva närvarar vid valet. 
 

12. Val av revisorer  
Valberedningens förslag. 
Ordinarie revisorer: Nils Schönström och Claes Schönqvist 
Revisorsuppleant: Andrejs Leimanis 
Alla tre valdes enhälligt. 
 

13. Val av valberedning 
Inga nyval eller omval förelåg beträffande ledamöterna i valberedningen. 
 

14.  Frågor om budget och årsavgift 
Mötet biföll styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift på 300 kr för det kommande året. 
 

15. Presentation av förslag till val på distans enligt uppdrag från årsmötet 2011  
 Urban Forsum redogjorde för möjligheterna för distansröstning.  

Vid samtal med direktör Mats Bauer på SLS har det framkommit att det inte är möjligt under SLS 
nuvarande stadgar att rösta på distans. SLS kommer dock att arbeta med frågan för att se om Sällskapet 
skall ompröva sina regler inom detta område.  
Gunnar Klein framförde synpunkter på olika möjligheter att rösta och att på distans delta i föreningens 
årsmöte och andra möten. Styrelsen kommer att utreda dessa frågor under det kommande året. 
Roland Morgell stödde Gunnar Kleins förslag och framförde tanken på att spela in föreningens 
symposier och lägga ut dem på föreningens hemsida. 
Magnus Fogelberg påpekade att Gunnar Klein och han har stora erfarenheter rörande elektroniska 
röstningsformer genom sina deltaganden i standardiseringsarbetet inom CEN och ISO. 
Ulla Gerdin sammanfattade med att frågan ligger kvar i styrelsen.  

 
16.  SFMI fortsatt arbete 2012 
        Sabine Koch redogjorde kortfattat för planerna på att färdigställa den nya hemsidan. Dessutom kommer  
        föreningen att medverka i genomförandet av Vitalis i Göteborg (17-19 april), Termkonferensen  
        parallellt med SHI konferensen i Linköping (2-3 oktober) och MIE 2012 i Pisa (26-29 augusti). I  
        planerna ingår också att fortsätta med de populära Forummötena i Stockholm och Göteborg. Ett möte  
        om kvalitetsregister kommer att äga rum den 30 maj och ytterligare två forummöten planeras under  
        hösten. Nyhetsbrevet planeras skicka ut varannan månad. 
        Styrelsen kommer också att fokusera på arbetet med e-postadresserna i medlemsregistret och  
        faktureringsrutinerna för medlemsavgifterna så att medlemsavgifterna blir inbetalda i tid. 
 
17.  Motioner från medlemmar  
 Det förelåg inga motioner från medlemmarna 
 
18. Övriga frågor 
 Årsmötets uppdrar till styrelsen att testa former för att höra medlemmarnas åsikter i olika frågor, via 

webben, för att at öka deras engagemang och inflytande samt att aktivt bevaka och påverka SLS i deras 
fortsatta arbete med att tillåta omröstningar via elektroniska medier  

 
18. Mötet avslutades.                                              Protokolljusterare:                      
Sekreterare 
 
 
Ragnar Nordberg                                                     Sara Zaker                                 Roland Morgell              


