
Protokoll 
fört vid 

SFMIs årsmöte 
 

Tid: torsdag 2006-03-16  kl 17.10 – 18.30 
Plats: Sal J2, Svenska Mässan, Göteborg 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Karin Kajbjer öppnade mötet 

2. Val av ordförande för årsmötet 
Gösta Enberg 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 
Rolf Nikula och Ulla Gerdin valdes enhälligt som protokollsjusterare. 

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
Det uppstod en diskussion om mötet kunde anses som behörigt utlyst eftersom det endast 
utlysts via föreningens webbsida. I stadgarna står det att kallelse till årsmötet skriftligen skall 
meddelas medlemmarna. Föreningens sekreterare höll med om att utlysningen kunde ha skett 
på ett effektivare sätt om den gått ut med t ex årsavgiftsinbetalningskorten och fakturorna. 
Föreningen har tidigare beslutat att övergå till elektronisk korrespondens med medlemmarna 
via e-post till alla som har e-postadress och via vanlig post till de övriga och det var nu första 
gången som vi använde oss av de nya rutinerna. Årsmötet beslöt att godkänna kallelsen till 
årsmötet men gav samtidigt styrelsen i uppdrag att fastställ rutiner för den elektroniska 
kommunikationen med medlemmarna samt till nästa årsmöte omarbeta stadgarna så att de 
täcker de nya rutinerna.  

6. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen hade distribuerats till alla medlemmarna före årsmötet via föreningens 
webbsida. Föreningens ordförande Karin Kajbjer läste upp verksamhetsberättelsen och 
frågade efter kommentarer till varje del av årsberättelsen. 
Diskussion uppstod kring Linnarsons fond. Årsmötet gav styrelsen uppdraget att utarbeta 
tydligare regler för fondens användning som stipendiefond.  

8. Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi presenterades av Claes Schönqvist, föreningens kassör. Året visade ett 
överskott som i år liksom förra året i huvudsak genererats av Termkonferensen. 
Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen.  
Kassören påpekade också att föreningen är helt beroende av inkomsterna från konferenserna. 

9. Revisionsberättelse 
Ingen av revisorerna Andrejs Leimanis och Hans Gill hade möjlighet att närvara vid årsmötet. 
Revisorerna hade bett Ulla Gerdin att läsa upp revisionsberättelsen. Med anledning av vissa 
kritiska påpekanden från revisorerna så redovisas hela revisionsberättelsen här i 
årsmötesprotokollet. 
Revisorernas berättelse: 
”Revisorerna har fått tillgång till: 
- Verifikationer, huvudbok, redovisning och bokslut för Medlemskontot. 
- en bokslutsrapport på sammanställningen av Medlemskontot och Konferenskontot som e- 
  post 06-03-14. 
Revisorerna har inte fått tillgång till  
- protokoll från styrelsemötena 
- verifikationer, huvudbok och bokslut för Konferenskontot 
- inbjudan/kallelse till årsmötet 
- verksamhetsberättelsen för 2005 förrän 06-03-14 
Kompletterande information har bara Andrejs Leimanis (inte Hans Gill) fått via e-post, 



telefonkontakt, sms och samtal på Vitaliskonferensen 1:a dag. 
Vid revisionen har inga oegentligheter framkommit vilket också bestyrkts via den 
kompletterande information som erhölls 06-03-15. 
Revisorerna kräver att alla handlingar skall göras tillgängliga i tid.  
Revisorerna har fullt förtroende för styrelsen. 
Revisorerna rekommenderar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret men kräver att få tillgång till kompletterande information inom en månad.” 
Årsmötet beslöt att styrelsen skall förse revisorerna med den önskade kompletterande 
informationen i god tid före revisionen. 

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: 
 Karin Kajbjer valdes till ordförande på ytterligare ett år.  

b. Val av övriga ledamöter och suppleanter: 
Claes Schönqvist omvalde på 3 år (till 2009) ordinarie 
Göran Pettersson omvaldes på 3 år (till 2009) ordinarie 
Hans Åhlfeldt omvaldes på 3 år (till 2009) ordinarie 
Ragnar Nordberg omvaldes på 3 år (till 2009) ordinarie 
Martin Rydmark fyllnadsval 1 år (till 2007) ordinarie 
Heléne Richardsson är tidigare vald till 2007 ordinarie 
Magnus Fogelberg är tidigare vald till 2007 ordinarie 
Eva Brolin är tidigare vald till 2007  suppleant 
Gösta Enberg vald på 1 år (till 2007)  suppleant 
Göran Umefjord är tidigare vald till 2007  suppleant 

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

Göran Petersson (ordinarie) 1 år 
Gösta Enberg (suppleant)1 år 

b. EFMI 
Ragnar Nordberg 1 år 

c. IMIA 
Karin Kajbjer 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. 

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. Det rabatterade priset skall i så fall 
vara 100 kr. 
Frågan om rabatt för läkarsällskapets medlemmar togs också upp till diskussion men det 
hänsköts också till styrelsen för utredning på grund av svårigheten att avgränsa rabatten till 
enbart läkarsällskapets medlemmar. 
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. Namnet IT i vården skall varumärkesskyddas. 

17. SFMI:s strategiska handlingsplan 
Styrelsen skall fortsätta att arbeta med föreningens handlingsplan och bearbeta nya 
verksamhetsområden. 

18. Övriga frågor 
På grund av tidsbrist begränsades diskussionen. 
Följande ämnen vidrördes: 
- årsmöteskallelsen skall nästa år skickas ut per post eller som elektronisk personlig kallelse. 
-föreningens web-plats skall göras mer ”levande”. 
- konferenserna skall redovisas var för sig enlig önskemål från revisorerna. 

19. Mötet avslutades 
Karin Kajbjer tackade för fortsatt förtroende som föreningens ordförande och tackade 
samtidigt Rolf Nikula för hans insatser i styrelsen under det gångna året. 
 
Protokollförare 
 
Ragnar Nordberg 
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Underskrivet ex finns hos sekreteraren. 


