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Protokoll fört vid årsmötet 2008

Tid: Måndag 2008-05-26 kl. 18.00-19.00
Plats: Svenska mässan, Göteborg i samband med MIE 2008Nitalis
Lokal: R2
Deltagare: 26 medlemmar.

l. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Göran Petersson som också hälsade alla välkomna till mötet.

2. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Klein.

Ordföranden meddelade att endast medlemmar var röstberättigade och att varje medlem endast har
en röst.

3. Val av sekreterare för årsmötet

Till sekreterare fi?r mötet valdes Ragnar Nordberg.

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
Annika Terner och Helen Broberg valdes att justera dagens protokoll.

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

6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan tillägg.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse. (Publicerad på www.sfmi.se)
Ordföranden läste upp verksamhetsberättelsen och refererade till årets olika höjdpunkter som till
exempel den kombinerade konferensen med SHI- och Termkonferensen. Förarbetet med MIE

2008 har tagit ett stort utrymme i verksamheten liksom engagemangen med remissutlåtanden.
En kortare diskussion uppstod om rekryteringen av nya medlemmar och om medlemmarnas
villighet att betala medlemsavgiften. Styrelsens uppfattning är att nya betalningsrutiner för
medlemsavgiften orsakat problemen och att vi i fortsättningen måste ha bättre rutiner för
uppföljning av inbetalningarna.

Vidare uppstod en diskussion initierad av revisorn Andrej Lejmanis där han påpekade att trots att
underlagen för revisionen förbättrats fanns det mer att göra för att ytterligare underlätta
revisionsarbetet. Större precision i redovisningen är önskvärd. Vidare bör föreningens båda konton
slås ihop inför revisionen. Tre olika datum för årsmötet innan det slutligen blev bestäm till dagens
datum skall undvikas i fortsättningen. Sammanställning av utgifterna 2006, 2007 och 2008 för
MIE 2008 saknas och har varierat med tiden. Nästa år bör redovisningen inte bara göras mot
föregående år utan även mot årets budget.
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8. Föreningens ekonomi
Föreningens skattmästare, Claes Schönqvist, läste upp föreningens ekonomiska redogörelse för
verksamhetsåret 2007.

Förra årsmötet beslöt att överföra konferenskontot till föreningens skattmästare eller en av
styrelsen utsedd biträdande skattmästare. Detta har inte skett på grund av tidsbrist från
skattmästarens sida men skall nu genomföras.
Föreningens ekonomi får anses som god trots låg vilja att betala medlemsavgifterna och utgifterna
för MIE 2008. För de senare utgifterna finns 150000 kr reserverat i budgeten för utläggen som
SFMI gjort för MIE 2008.

9. Revisionsberättelse.
Revisorerna påpekar, igen och utöver det som framkom i samband med verksamhetsberättelsens
genomgång;
- att de inte i år heller fått handlingarna (ekonomisk redovisning fördröjd) i tid trots att detta
diskuterats på föregående årsmöte även om det var bättre än föregående år.
- jämfört med 2006 så är dock redovisningen betydligt bättre och protokollen från styrelsemötena
har levererats med stor punktlighet. Ett protokoll saknades men det berodde på ett förbiseende från
revisorernas sida.

- att de önskar en ekonomisk verksamhetsberättelse med lika hög klass som den övergripande
verksamhets berättelsen.

- att medlemsantalet kan jämföras över åren men inte ekonomin. Därför bör föregående års utfall
mot budget redovisas i jämförelsesyfte med årets utfall.
- att utgifterna för MIE 2008 borde ha redovisats som en fordran i bokslutet för att lättare kunna
jämföra utfallet av konferensen med de kostnader som den inneburit.

- att kraven på MIE 2008 har ändrats över tiden. Först angavs en uppskattad budgeterad kostnad
för arrangemanget som med tiden kom att ersättas med de verkliga kostnaderna. Detta medförde
att beloppet först minskade för att sedan stiga upp mot den ursprungligt budgeterade kostnaden.
- att kostnaderna för deltagandet i EFMI och IMIA skiljas från utgifterna för MIE 2008.
- att utlysandet av årsmötet har ändrats i tre omgångar. Revisorerna påpekar att åtgärder bör vidtas
så att detta inte upprepas.
Styrelsen framhöll att ändringarna berott på tillgång till tider då största möjliga deltagande i
årsmötet kunde förväntas men aktiviteterna i MIE 2008 och Vitalis ändrade förutsättningarna för
mötets genomförande.
Revisorerna rekommenderade årsmötet att bevilj a ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2007.

11. Val av styrelse
Valberedningen föreslog en reducerad styrelse.
a. Val av ordförande

Till ordförande valdes Göran Petersson på ett år.
b. Val av övriga ledamöter och suppleanter
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Ett nyval förrättades för tiden 2008 - 20 l O
Årsmötet invalde Gösta Enberg
Ett omval förrättades för tiden 2008-2010

Årsmötet omvalde Karin Kajbjer.

c. Tidigare valda styrelseledamöter
Följande medlemmar är tidigare valda på angiven period.
Ragnar Nordberg till år 2009
Helene Richardsson till år 2010
Sabine Koch till år 20 l O
Hans Åhlfeldt till år 2009

Styrelsen reducerades härmed med 3 personer.

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

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

b. EFMI

Ragnar Nordberg l år
c. IMIA

Karin Kajbjer l år

13. Val av revisorer
Val av revisorer på två år:
Till revisor valdes Andrej Leimanis och Hans Gill
Hans Peterson kvarstår ytterligare ett år som revisorsuppleant.

14. Val av valberedning
Till ny medlem i valberedningen på 3 år valdes Nils Schönström (sammankallande)
Tidigare medlemmar i valberedningen fram till 2009 är Håkan Nordgren och Ulla Gerdin.

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 och 2000 kr/år för
företagsmedlemskap .

16. Årsmötesbeslut om ändring av stadgar §11:
För att få bättre samstämmighet mellan verksamhetsår och årsmöte samt mer tid för årsmötet

föreslår styrelsen på föregående årsmötes uppdrag en stadgeändring att årsmötet förläggs till
läkarnas riksstämma. För att genomföra en stadgeändring krävs dock att förslaget ska vara utsänt
till medlemmarna två månader i förväg vilket det inte varit. Årsmötet diskuterade därefter
stadgarnas utformning i allmänhet med bl a avsaknad av beslut om vissa styrelseposter.
Årsmötet beslöt att förlägga ett föreningsmöte till läkarnas riksstämma då framtida placering av
årsmöte och reviderade stadgar ska diskuteras efter förslag från styrelsen.
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17. Information om MIE 2008

Vi kommer troligen att passera 500 deltagare innan dessa dagar är över.
Hitintills har allt fungerat utan några allvarliga incidenter.
Ekonomiskt ser det bra ut så här långt.

18. SFMIs fortsatta arbete

Göran Petersson redogjorde för planerna inför kommande år med bl a ökad kommunikation med
medlemmarna med fortsatt förbättring av webben. Se bilaga.

19. Övriga frågor
Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet så beslöts att Sabine Koch blir ny vetenskaplig
sekreterare samt att det kallas till ett första möte med den nya styrelse före semestrarna. Som
adjungerad till styrelsen på 1 år invaldes Magnus Fogelberg och som adjungerad till styrelsen vid
behov invaldes Martin Rydmark.

20. Mötets avslutande
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