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SVENSK FÖRENING FÖR
MEDICINSK INFORMATIK

SWEDISH FEDERATION FOR 
MEDICAL INFORMATICS 

Protokoll fört vid årsmötet 2007 
 

Tid: Torsdag 2007-03-29 kl. 17.40-18.40 
Plats: Svenska mässan, Göteborg i samband med Vitalis  
Lokal: J1 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Karin Kajbjer som också hälsade alla välkomna till mötet. 
2. Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande för mötet valdes Björn-Erik Erlandsson. 
Björn-Erik meddelade att endast medlemmar var röstberättigade och att varje medlem endast har en 
röst. 

3. Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare för mötet valdes Ragnar Nordberg. 

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet 
Annika Terner och Håkan Nordgren valdes att justera dagens protokoll. 

5. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet fann att mötet har utlysts i behörig ordning. 

6. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes utan tillägg. 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. (Publiceras på www.sfmi.se) 
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen.  
Komplettering. Årsmötet önskade att alla stipendiaterna skulle finnas angivna med namn i 
årsberättelsen. 
Korrigering.  Revisorerna begärde att den ekonomiska beskrivningen korrigeras så att vinsten skrivs 
upp från 5 835 kr till 69 083 kr genom att utläggen för MIE 2008 bokförs som en fordran på MIE 2008 
konferensen.  

8. Föreningens ekonomi 
Föreningens skattmästare, Claes Schönqvist, läste upp föreningens ekonomiska redogörelse för 
verksamhetsåret 2006. 
Hans Adolfsson föreslog att vi överför kostnaderna för MIE 2008 som fordran, se punkt 7. 
Utnyttjandet av Rolf Linnarssons fond diskuterades eftersom den inte utnyttjats under året. 
Magnus Fogelberg förordade att föreningen skapar ett ”rullande konto” för stipendierna, vilket innebär 
att en viss summa avsätts varje år och om inte den summan delas ut skall överskottet fonderas till 
följande år. Därmed skapas en möjlighet att öka stipendieutdelningen kommande år om det då finns 
fler kvalificerade bidragssökande. 
Gunnar Klein framförde att vi skall vara försiktiga med stipendierna för innevarande år och begränsa 
dem till 20 000 kr eftersom MIE 2008 kan behöva ett större ekonomiskt utrymme år 2008. Hans 
Adolfson förslog att det endast är en rekommendation från årsmötet till styrelsen att 
stipendieutdelningen 2007 begränsas till 20 000 kr. Årsmötet antog förslaget men att föreningen i 
fortsättningen, efter MIE 2008, följer det förslag som framfördes av Magnus Fogelberg. 
Gunnar Klein ställde frågan: Varför har föreningen två konton?  
Hans Adolfsson svarade att det är praktiskt med två konton, ett för medlemsintäkterna och ett för 
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konferensintäkterna. Han höll med om att konferenskontot borde föras över till föreningens 
skattmästare eller en av styrelsen utsedd biträdande skattmästare. 
Årsmötet beslöt att så skall ske.  
Skattmästaren föreslog att uttag ur Rolf Linnarssons fond skall protokollföras och anges vid 
stipendiets utdelning som ett stipendium ur Linnarsons fond för att bevara och hedra minnet av Rolf 
Linnarsson. 

9. Revisionsberättelse. 
Revisorerna påpekar att de inte fått handlingarna i tid. De bör vara dem tillhanda i mycket god tid före 
årsmötet. Årsmötet beslöt att styrelsen i fortsättningen skall översända all information till revisorerna i 
god tid före revisionen. 
Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2006. 

11. Val av styrelse 
Valberedningen föreslog en reducerad styrelse. 
Ragnar Nordberg ville förskjuta neddragningen ett år fram i tiden på grund av det arbete som stundar 
med MIE 2008. 
Årsmötet beslöt ändå att ändra styrelsen från 8 till 7 ordinarie ledamöter och att öka suppleanterna från 
3 till 4 men att styrelsen har full frihet att adjungera de personer som den finner nödvändigt för att 
genomföra MIE 2008. 
Valberedningen föreslog också att en vice ordförande väljs på ett år vilket årsmötet biföll. 
a. Val av ordförande 
    Till ordförande valdes Göran Petersson på ett år. 
    Till vice ordförande valdes Karin Kajbjer på ett år. 
b. Val av övriga ledamöter och suppleanter 
     Nyval förrättades av två ledamöter för tiden 2007 – 2010 
     Årsmötet invalde Heléne Richardsson och Sabine Koch i styrelsen för perioden 2007 till 2010. 
     Till suppleanter i styrelsen på 1 år invaldes Magnus Fogelberg, Nils Schönström, Martin Rydmark  
     och Eva Brolin  
c.  Tidigare valda styrelseledamöter 
     Följande medlemmar är tidigare valda på angiven period. 
     Ragnar Nordberg till år 2009 
     Hans Åhlfeldt till år 2009 
     Claes Schönqvist till år 2009 

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

Göran Petersson (ordinarie) 1 år 
Nils Schönström (suppleant)1 år 

b. EFMI 
Ragnar Nordberg 1 år 

c. IMIA 
Karin Kajbjer 1 år 

13. Val av revisorer  
Inget nyval. Revisorerna och revisorssuppleanten har ett år kvar på sin mandatperiod.  
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14. Val av valberedning 
Till ny valberedning på 3 år valdes 
Håkan Nordgren, Ulla Gerdin och Gösta Enberg 

15. Frågor om budget, årsavgift och stipendier 
Budget enligt skattmästarens förslag antogs av årsmötet med tillägget att reserverade medel för MIE 
2008 omfördes som en kommande skuld till MIE 2008.  
Årsavgiften föreslogs vara oförändrad 300 kr/år för medlemmarna, 100 kr/år för studenter och 2 000 
kr/år för företagsmedlemskap. 

16. Årsmötesbeslut om elektronisk kallelse till medlemmarna till kommande årsmöten.  
Årsmötet beslöt att ändra i föreningens stadgar, paragraf 11, så att kallelse till årsmöte fortsättningsvis 
skall ske elektroniskt till de som har e-post och per brev till övriga medlemmar samt att kallelsen 
publiceras på föreningens hemsida. 

17. Kommande årsmöten i samband med Vitalis, regional träff eller annat möte? 
Styrelsen fick årsmötets uppdrag att utreda den frågan. 

18. Sponsring av hemsida, olika evenemang, etc. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda den frågan och lägga fram förslag vid nästa årsmöte. 

19. Information om MIE 2008 
Organisationskommitténs ordförande, Ragnar Nordberg, redogjorde för förberedelsearbetet och att 
beslut fattats att MIE 2008 och Vitalis kommer att samordnas. Förberedelserna ligger enligt tidplanen 
och kostnaderna inom budgeten. Den första budgeten omarbetas just nu för att anpassas till 
samordningen med Vitalis.  

20. Strategisk handlingsplan för SFMI 
Årsmötet begärde att handlingsplansförslaget skall ut på remiss till medlemmarna. 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor avhandlades. 

22. Mötets avslutande 
 
Protokollförare 
 
Ragnar Nordberg 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Annika Terner     Håkan Nordgren 
 
 

Var vänlig meddela korrekt e-postadress till: 
claes.schonqvist@lul.se       eller 

ragnar.nordberg@jmprd.se 


