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SVENSK FÖRENING FÖR 

MEDICINSK INFORMATIK 

SWEDISH FEDERATION FOR 

MEDICAL INFORMATICS 

Protokoll fört vid årsmötet 2010 
 

Tid: Onsdag 2010-04-28 

Plats: Svenska Mässan, Göteborg 

Deltagare: 21 medlemmar. 

 
1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Björn-Erik Erlandsson som hälsade alla välkomna till årsmötet. 

  

2. Val av ordförande för årsmötet 

Håkan Nordgren valdes till mötesordförande. 

 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

Karn Kajbjer valdes till sekreterare för årsmötesförhandlingarna. 

 

4. Val av två personer att justera årsmötesprotokollet 

Roland Hedayat och Isabella Scandurra valdes som protokollsjusterare, tillika rösträknare. 

 

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 

Styrelsens ordförande, Björn-Erik Erlandsson presenterade viktiga punkter ur denna.  

 

8. Föreningens ekonomi 

Skattmästaren Gösta Enberg sammanfattade årsredovisningen, se bilaga 1. Föreningen hade 

intäkter på 119 300:- varav 80 000:- är bidrag från Vitalis. Föreningen hade nettoutgifter på 120 

236:- under 2009 när man räknat bort en kvarstående utgift på 229 000 som hänför sig till 2008 års 

konferens. Föreningen har en fortsatt god likviditet med 960 000:- i utgående balans som härrör 

från det stora nettotillskottet från MIE konferensen 2008. 

 

Mötet diskuterade det faktum att en ideell förening som SFMI måste använda ett tillfälligt 

överskott från ett år under de närmast följande fem åren med minst 20% per år. Styrelsen fick fick i 

uppdrag driva verksamheten under detta år som kan utnyttja detta överskott. 

 

Ett budgetförslag presenterades av skattmästaren men skall beslutas av den nya styrelsen. 

 

Andrejs Leimanis anförde att styrelsen nästa år borde redovisa en koppling mellan 

verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt eventuell avvikelse från budgeten till alla 

medlemmar i god tid före årsmötet i samband med kallelsen. 

 

 

http://www.sfmi.se/
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9. Revisionsberättelse 

Andrejs Leimanis läste upp revisionsberättelsen: Se bilaga 2. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

      Styrelsen beviljades enligt förslag från revisorerna ansvarsfrihet för den verksamhet som styrelsen 

bedrivit under året och som finns beskriven i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. 

 

11. Val av styrelse 

      Valberedningens förslag föredrogs av Håkan Nordgren. Gunnar Klein påpekade att 

valberedningens förslag inte upptog personer till alla de roller som enligt de nu gällande stadgarna 

skall utses av årsmötet. Årsmötet måste därför komma med förslag till detta också vilket skedde. 

Han erinrade också om de regler för valberedningens arbete som finns inom föreningen. Martin 

Rydmark föreslog att styrelsen skulle utökas med en ledamot jämfört med valberedningens förslag 

för att bereda plats för att ha kvar Ragnar Nordberg inom styrelsen vilket årsmötet biföll. 

 

a) Val av ordförande 

Björn Erik Erlandsson omvaldes till ordförande för en period av 1 år. 

 

b) Val av övriga ledamöter och suppleanter 

Ragnar Nordberg omvaldes som ledamot för en period av 2 år. 

Urban Forsum nyvaldes som ledamot för en period av 2 år. 

Helena Palm nyvaldes som ledamot för en period av 2 år. 

Sabine Koch omvaldes för en period av 2 år och utsågs till vice ordförande. 

Gösta Enberg kvarstår som skattmästare ytterligare 1 år. 

Karin Kajbjer tidigare vald för ytterligare 1 år utsågs till föreningens sekreterare. 

Gunnar Klein tidigare vald för ytterligare 2 år utsågs till vetenskaplig sekreterare. 

Roland Morgell ej närvarande, tidigare vald för ytterligare 2 år. 

 

12. Representant 

Till representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige valdes Urban Forsum med Gunnar Klein  

som suppleant.  

 

13. Val av revisorer 

Andrejs Leimanis och Claes Schönqvist valdes som revisorer med Lars Midbö som suppleant för 

en period av två år.  

 

14. Val av valberedning 

Hans Åhlfeldt kvarstår till som ordförande i valberedningen i två ytterligare år. 

Anders Thurin, invaldes som ledamot i valberedningen på tre år. 

Slutligen omvaldes Ulla Gerdin, icke närvarande, till valberedningen trots att det var oklart om hon 

stod till förfogande. Årsmötet hoppades att hon åtminstone kan kvarstå till nästa årsmöte. 

 

15. Budget och årsavgift 

Skattmästaren redogjorde för förslag till budget för 2010 grundat på utgifter i nivå med 2009. Det 

noterades dock att enligt stadgarna är det den nya styrelsen som ska fastställa budgeten och att den 

goda likviditeten nu kan medge vissa nya satsningar.  
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Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 300 kr men med avgiftsbefrielse för studerande på grund- och 

forskarnivå inom universitet och högskolor under högst tre år. 

 

16. Förslag till medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute 

     Årsmötet beslöt bifalla styrelsens förslag att SFMI skall inträda som medlem i SIS, Tekniska 

Kommitté 334, Hälso- och sjukvårdsinformatik med full rösträtt och för att underlätta för 

föreningens medlemmar att delta som experter i svenska, europeiska och internationela 

arbetsgrupper. 

 

17. Övriga frågor 

     Ett stort tack till den frånvarande avgående ledamoten Helene Richardsson. 

 
 

Vid protokollet:  
 

 

Karin Kajbjer 

 

 

Protokollsjusterare: 
 

 

Roland Hedayat                                                             Isabella Scandurra 
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Bilaga 1. Årsredovisning 

 

SKALL Kompletteras 

 

 

 

Bilaga 2. Revisionsberättelse 

 

SKALL Kompletteras 


