
Protokoll 
fört vid 

SFMIs årsmöte 
 

Tid: torsdag 2005-03-31 kl 16.25 – 17.30 
Plats: Sal J1, Svenska Mässan, Göteborg 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Magnus Fogelberg öppnade mötet 

2. Val av ordförande för årsmötet 
Anders Thurin valdes enhälligt till ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för årsmötet 
Undertecknad, Ragnar Nordberg, valdes enhälligt till sekreterare för mötet. 

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet 
Björn-Erik Erlandsson och Torsten Lundmark valdes enhälligt som protokollsjusterare. 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
Mötet ansåg att mötet utlysts i behörig tid. 

6. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med en begäran från Karin Kajbjer om att få rapportera om 
aktiviteterna kring Consumer Health. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen hade distribuerats till alla medlemmarna före årsmötet. Mötes-
ordföranden gick därför snabbt igenom verksamhetsberättelsen och frågade efter kommentarer 
till varje del av årsberättelsen. 
Deltagandet i SIS aktiviteter diskuterades och uppdrag gavs till den nya styrelsen att utarbeta 
riktlinjer för hur samarbetet med SIS skall gå till i framtiden. 
Det ekonomiska resultatet som angetts i verksamhetsberättelsen var felaktigt angivet och skall 
korrigeras. Det verkliga resultatet var drygt 30 000 kr bättre än vad som stod i den utskickade 
verksamhetsberättelsen. 
Föreningens webbplats diskuterades – dels diskussion om en del av webbplatsen skulle vara 
lösenordsskyddad och begränsad till medlemmar, dels diskussion om vi skulle ha betalda 
annonsplatser på föreningens webbsida. Mötet tog ingen klar ställning men dessa frågor 
behöver beredas av styrelsen inför nästa årsmöte.  

8. Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi presenterades av Hans Adolfsson. Året visade ett överskott som i 
huvudsak genererats av Termkonferensen. 
Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen. 

9. Revisionsberättelse 
Revisorerna Andrejs Leimanis och Hans Gill framförde sina tankar kring den sköra grund som 
föreningens ekonomi vilar på. Medlemsavgifterna räcker inte till för de löpande utgifterna 
utan föreningens ekonom kräver stöttning från andra aktiviteter. Utan ”IT i vården” och 
”Termkonferensen” skulle föreningen ha uppvisat ett negativt resultat för verksamhetsåret. 
Revisorernas uppmaning var därför att se till att konferenserna läggs på så attraktiva platser så 
att det kommer mycket folk. Vidare betonade revisorerna att kostnaderna för föreningen måste 
minimeras och alla resor företas på billigaste sätt. 
Revisorerna hade funnit att räkenskaperna var väl förda och vederbörligen verifierade varför 
de rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet följde revisorernas rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

11. Val av styrelse 
I valberedningen har följande personer ingått: Hans Adolfsson (sammankallande), Britta 
Nilsson och Pål Norinder.  

a.  Val av ordförande: 
 Magnus Fogelberg som varit ordförande i tre år plus ett extra år avgick och till ny 



ordförande föreslog valberedningen Karin Kajbjer. Inga andra förslag fanns. 
Karin Kajbjer valdes till ordförande på ett år.  

b. Val av övriga ledamöter och suppleanter: 
Anita Kemlén har på egen begäran lämnat styrelsen.  
Fyllnadsval förrättade 2005/2007. Valberedningens förslag var tidigare 
styrelsesuppleanten Helene Richardsson. Inga andra förslag presenterades varför 
Helene Richardsson valdes till ordinarie styrelseledamot. 
På den därmed uppkomna vakansen bland suppleanterna föreslog valberedningen 
Magnus Fogelberg. Inga andra förslag förelåg varför Magnus Fogelberg valdes som 
suppleant till styrelsen på 3 år. 

12. Val av representanter för föreningen till: 
a. Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: 

Göran Petersson (ordinarie) 1 år 
Magnus Fogelberg (suppleant)1 år 

b. EFMI 
Ragnar Nordberg 1 år 

c. IMIA 
Rolf Nikula 1 år 

13. Val av revisorer 
Valberedningens förslag var omval av båda revisorerna samt även omval av 
revisorssuppleanten Hans Peterson. 
Inga andra förslag fanns varför mötet valde de föreslagna kandidaterna  som revisorer 
respektive revisorssuppleant på 2 år. 

14. Val av valberedning 
Valberedningen är vald på 3 år och har 2 år kvar på sitt förordnande. 
Styrelsens sammansätt under 2005 är efter dessa val följande 
Namn  Vald Tid Omval Roll: 
Karin Kajbjer 2004 1 2006 Ordförande 
Claes Schönqvist 2004 2 2006 Skattmästare 
Göran Petersson 2004 2 2006 Ledamot 
Hans Åhlfeldt 2004 2 2006 Ledamot 
Ragnar Nordberg 2004 2 2006 Sekreterare 
Rolf Nikula 2004 3 2007 Ledamot 
Helene Richardsson 2005 3 2007 Ledamot 
Eva Brolin 2004 3 2007 Suppleant 
Martin Rydmark 2004 3 2007 Suppleant 
Göran Umefjord 2004 3 2007 Suppleant 
Magnus Fogelberg 2005 3 2008 Suppleant 
Representant Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: 
Göran Petersson 2005 1 2006 Ordinarie ledamot 
Magnus Fogelberg 2005 1 2006 Suppleant 
EFMI representant 
Ragnar Nordberg 2005 1 2006 Ordinarie ledamot 
IMIA representant 
Rolf Nikula 2005  1 2006 Ordinarie ledamot 
Revisorer 
Hans Gill 2004 3 2007 Ordinarie ledamot 
Andrejs Leimanis 2004 3 2007 Ordinarie ledamot 
Hans Peterson 2004 3 2007 Suppleant 
Valberedning 
Hans Adolfsson 2004 3 2007 Sammankallande ledamot 
Pål Norinder 2004 3 2007 Ledamot 
Britta Nilsson 2004 3 2007 Ledamot 

15. Frågor om medlemmar, budget, årsavgift och stipendier 
Årsmötet bestämde att: 



Nya styrelsen skall fortsätta arbetet med att höja medlemsantalet i föreningen. 
Årets budget skall byggas från årets ekonomiska redovisning. 
Årsavgiften skall vara oförändrat 300 kr. Årsmötet ville att styrelsen skall undersöka 
möjligheten till rabatter för studeranden och pensionärer. 
Ramen för stipendiesumman skall vara samma som förra året. 

16.  Förvaltning av namnet IT i vården och fortsatt program för SFMI:s konferensverksamhet. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med dessa frågor och komma med förslag 
på hur förvaltningen skall göras bättre och hur SFMIs konferensverksamhet kan stabiliseras, 
utökas och förbättras. 

17. SFMI:s strategiska handlingsplan 
Styrelsen skall fortsätta att arbeta med föreningens handlingsplan och bearbeta nya 
verksamhetsområden som t ex  
- ”Consumer Health” 
- spegling av IMIAs och EFMIs arbetsgrupper   
- ”studentsektion” på våra konferenser där unga forskare ges möjlighet att presentera sina 
uppsatser och forskningsarbeten.  
Vidare bör styrelsen undersöka möjligheterna att publicera alla vetenskapliga presentationer 
på våra konferenser.  

18. Övriga frågor 
På grund av tidsbrist begränsades diskussionen. 
Följande ämnen vidrördes: 
-Samarbetet med Svenska Mässan angående Vitalis. 
-SFMIs roll visavi HOSIT och andra medarrangörer av Vitalis. 
-Fördelning av uppgifter inför MIE 2008. 

19. Mötet avslutandes i en provisorisk lokal eftersom mötet blev längre än beräknat. Ordföranden 
avtackade den avgående ordföranden Magnus Fogelberg för hans stora engagemang under de 
fyra år som han lett föreningen. Vidare framfördes ett tack till valberedningen för gott arbete 
och årsmötesdeltagarna för deras engagemang under mötet. 
 
Protokollförare 
 
Ragnar Nordberg 
 

 


