
SVENSK FÖRENING FÖR
MEDICINSK INFORMATIK

SWEDISH FEDERATION FOR
MEDICAL INFORMATICS

2009-03-21
Protokoll fört vid årsmötet 2009

Tid: Onsdag 2009-03-11 
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Lokal: Stora hörsalen
Deltagare: 21 medlemmar.

1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Petterson hade tyvärr tvingats meddela förhinder på grund av sjukdom.
Årsmötet öppnades därför av vice ordförande Karin Kajbjer som också hälsade alla  
välkomna.

2. Val av ordförande för årsmötet
Gunnar klein valdes till årsmötesordförande.

3. Val av sekreterare för årsmötet
Ragnar Nordberg valdes till sekreterare för årsmötesförhandlingarna.

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet
Maria Hägglund och Göran Holmberg valdes till justerare av årsmötesprotokollet.

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
Karin Kajbjer kommenterade vissa delar av verksamhetsberättelsen och refererade  
till årets olika höjdpunkter som till exempel konferensen MIE 2008 i Göteborg, som  
blev en succé både kvalitetsmässigt och ekonomiskt liksom den kombinerade SHI-  
(Scandinavian Health Informatics) och Termkonferensen i Kalmar. Dessutom  
framhölls att skrivandet av remissutlåtanden fått en allt större omfattning.  
Remisskrivandet saknar dock ofta feedback från föreningens medlemmar och de  
myndigheter vars förslag kommenteras. I flera fall har Svenska Läkaresällskapet tagit till sig  
föreningens synpunkter som sitt eget utan ändringar och i några fall vet vi att utställande  
myndighet har tagit intryck av våra synpunkter och ändrat enligt våra förslag. Större  
deltagande från medlemmarna i diskussionerna är dock önskvärt. Seminariet om  
Patientdatalagen framhölls som ett gott exempel. 
I övrigt se verksamhetsberättelsen. 

8. Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi har aldrig varit så bra som idag på grund av det positiva utfallet av  
MIE 2008 konferensen. Gösta Enberg, som övertagit posten som skattmästare för föreningen  
under verksamhetsåret, har infört ett nytt mer detaljerat ekonomisystem med användande av  
ett bokföringsprogram. Revisorernas förslag till omkonteringar, för att t.ex. periodisera vissa  
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poster annorlunda samt för att underlätta analyser av föreningens ekonomi, medförde att den  
slutgiltiga bokföringen inte blev klar till årsmötet. Av den anledningen beslöt årsmötet, på  
begäran av revisorer och skattmästare, att godkännandet av den ekonomiska redovisningen  
skjuts upp till ett extra föreningsmöte den 21/4 i anslutning till Vitaliskonferensen.
Ett förslag till budget för år 2009 lästes upp av skattmästaren men skall beslutas av nya  
styrelsen (Se bilaga 1).

9. Revisionsberättelse
Andrejs Leimanis läste upp revisionsberättelsen. (Se bilaga 2)

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
     Uppdelad ansvarbefrielse. Styrelsen beviljades, enligt förslag från revisorerna, ansvarsfrihet  

för den verksamhet som styrelsen bedrivit under året och som finns beskriven i verksamhets-
berättelsen. Ansvarsfrihet rörande ekonomin bordlades till det extra föreningsmötet den 21/4.

11. Val av styrelse    
Ordföranden för årsmötet ersattes under denna punkt av Heléne Richardsson på grund av att  
Gunnar Klein kunde förväntas bli nominerad som kandidat till en styrelsepost.
Valberedningens förslag lästes upp av Nils Schönström.

a. Val av ordförande
     Björn Erik Erlandsson valdes, i enlighet med valberedningens förslag, enhälligt till  

ordförande på 1 år.
b. Val av övriga ledamöter och suppleanter

- Ragnar Nordberg omvaldes,  i enlighet med valberedningens förslag, enhälligt till 
  sekreterare på 1 år. 
- Ulla Gerdin, ledamot av valberedningen, presenterade Roland Morgell eftersom han inte 
  kunde närvara.
  Roland Morgell nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, enhälligt till ledamot på 
  3 år.
- Sabine Koch föreslog att styrelsen utökas med en person. 
  Förslaget bifölls av årsmötet.
  Till denna post föreslogs Gunnar Klein och årsmötet ställde sig enhälligt bakom förslaget 
  att välja Gunnar Klein som ledamot i styrelsen på 3 år.
- Tidigare valda styrelseledamöter:
  Sabine Koch 2 år kvar, ledamot 
  Gösta Enberg 2 år kvar, ledamot 
  Karin Kajbjer 2 år kvar, ledamot  
  Heléne Richardsson 1 kvar år, ledamot 

12. Representant
Till representant i Läkarsällskapets fullmäktige valdes enhälligt Gösta Enberg med Björn-
Erik Erlandsson som suppleant. 

13. Val av revisorer
 Tidigare valda: 
 Revisorer: Andrejs Leimanis, Hans Gill och med Hans Peterson som suppleant 1 år.
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14. Val av valberedning

Heléne Richardsson föreslog Hans Åhlfeldt som ny i valberedningen efter Nils Schönström  
som framfört en önskan att avgå i förtid på grund av sin arbetsbelastning. Hans Åhlfeldt  
valdes enhälligt som sammankallande i valberedningen för en period av 3 år. Kvar i  
valberedningen är Ulla Gerdin och Håkan Nordgren i ytterligare 1 år.

15. Budget och årsavgift
Gunnar Klein återinträdde som ordförande för årsmötet.

Skattmästaren läste upp sitt förslag till budget för 2009 grundat på utgifter i nivå med 2008.  

Det noterades att enligt stadgarna är det den nya styrelsen som ska fastställa budgeten och  
att den goda likviditeten nu kan medge vissa nya satsningar. Den nya styrelsen fick i  
uppdrag att utarbeta ett detaljerat förslag med hänsynstagande till de förslag som  
framkommer under den planerade strategidiskussionen efter det formella årsmötet (se  
bilaga 3).

Årsavgiften föreslogs oförändrad 300 kr.

Styrelsens förslag att studerande inom grund- och forskarutbildning ej skall behöva betala  
medlemsavgift under maximalt tre år godkändes av årsmötet. De som redan betalat för  
2009 kommer inte att återfå sin medlemsavgift men kan fortsättningsvis slippa betala avgift  
i maximalt 3 år.  Styrelsen fick i uppdrag att ta fram mer detaljerade regler för hur  
avgiftsbefrielsen skall administreras.

Stipendier för resor skall utdelas efter ansökan och prövning i vanlig ordning och inom det  
belopp som budgeten medger.

16. Förslag till nya stadgar
       De föreslagna förändringarna i stadgarna som styrelsen sänt ut föredrogs av årsmötets  

ordförande punkt för punkt där väsentliga ändringar föreslagits. Dessa grundades på de  
riktlinjer som dragits upp på det extra föreningsmötet i december 2008. Dessutom fanns  
några smärre språkliga moderniseringar. Årsmötet godkände de föreslagna förändringarna  
med ett tillägg: I stället för att årsmötet skall förrätta val av representanter till IMIA och  
EFMI efter förslag från valberedningen skall styrelsen utse föreningens representanter i  
dessa internationella organisationer vilket fördes till paragraf 2. Årsmötet noterade att som  
en sektion i Läkaresällskapet är vissa delar i stadgarna obligatoriska enligt sällskapets  
normalstadgar. 
Årsmötets förslag till nya stadgar skall nu lämnas till SLS för godkännande.

17. Övriga frågor
Tack till den frånvarande avgående ordföranden Göran Petterson framfördes av föreningens  
vice ordförande Karin Kajbjer. Avtackning av Göran kommer att ske i samband med extra  
föreningsmötet på Vitalis den 21/4.
Hans Åhlfeldt som avgick ur styrelsen avtackades med blommor och en flaska champagne.
Förslag framfördes att till hedersmedlem utse Claes Schönqvist som varit föreningens  
skattmästare under ett stort antal år (17 år). 
Årsmötet biföll enhälligt förslaget att utse Claes Schönqvist till hedersledamot av Svensk  
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Förening för Medicinsk Informatik. 

18. Mötet avslutades

Vid protokollet 

Ragnar Nordberg

Protokollsjusterare:

Maria Hägglund                                                             Göran Holmberg

Bilaga 1. Budgetförslag för verksamhetsåret 2009.
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Se bifogade dokument.

Bilaga 2. Revisionsberättelse
Se  bifogade dokument.

Bilaga 3. Strategidiskussionen
Efter det formella årsmötet hölls med samtliga närvarande medlemmar en diskussion om hur  
föreningens aktiviteter kan förbättras:
Följande punkter noterades av Heléne Richardsson, diskussionsmoderator, och Ragnar Nordberg:

- Tema/Nätverksdagar för doktorander
- Mötesplats på webben för alla typer av vårdpersonal och personal på institutionerna.
- Möten som filmas/streemas för utläggning på SFMI webben.
- Möten i anslutning till andra konferenser
- Hålla kvar den goda vetenskapliga kvalitén på våra aktiviteter
- Vara tvärvetenskapliga inom vårt område för att attrahera flera olika yrkesgrupper inkl. vård och  
  omsorgspersonal.
- Ordna med pub-kvällar.
- Utöka vår del av programmet på Vitalis genom att utöka den vetenskapliga delen, den industriella 
  delen, och andra nationella aktörer.
- Göra nya inspel som engagerar framför allt yngre medlemmar.

Årsmötet gav i uppdrag till nya styrelsen att arbeta igenom ovanstående punkter samt undersöka om  
det finns fler attraktiva områden som SFMI kan ta upp i sitt program.
Gunnar Klein anser att denna viktiga del bör utvecklas vidare till ett nytt strategidokument.
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