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Årsmötesprotokoll  

för SFAM Örebro-Värmland Årsmöte 2014 

Bofors Hotell i Karlskoga 2014-11-18 kl.19.00 

Närvarande: Vendela Englund, Anna Tomzcyk, Christina Ledin, Gunilla Persson, Bengt Karlsson, Ann-Marie 

Terner, Anders Hagvall, Eva Hallin, Maaike Giezeman, Helena Dreber, Gunilla Stenninger, Hanne Carlsson, 

Åsa Ludvigsson, Marina Tuutma och Anders Fredén 

§1 Mötet öppnandes av föreningens ordförande Gunilla Stenninger. Ann-Marie 

Terner höll ett minnesord över kollegan Johanna Sjölander som avled för några 

dagar sedan. En tyst minut hölls. 

§2 Till ordförande för mötet valdes Hanne Carlsson. Till sekreterare valdes Anders 

Hagvall. 

§3 Till justeringspersoner valdes Marina Tuutma och Maaike Giezeman. 

§4 Mötet godkände kallelsen till årsmötet. Dagordningen fastställdes. 

§5 Gunilla Stenninger föredrog verksamhetsberättelsen för 2014. Bland annat 

Lokadagarna i januari, SFAM:s allmänmedicinska kongress i Västerås, 

Allmänläkarrådens arbete och föreningens hemsida kommenteras, v.g. se 

bilaga 1.  

Åsa Ludvigsson redovisade föreningens ekonomi. V.g. se bilaga 2. Föreningen 

har bl.a. genom att sponsra nya ST-läkares medlemsavgift första året gått 

minus 10 tkr. Föreningens kapital är närmare 359 tkr. 

§6 Gunilla Persson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog styrelsen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.  V.g. se bilaga 3. 

§7 Föreningens resultat och balansräkning för 2014 fastställdes. 

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

§9 Under 2014 utdelades följande utmärkelser: 

 Erik le Brassör för Bästa allmänmedicinska insats i Värmland, 

Ann-Marie Terner för Bästa allmänmedicinska insats i Örebro, 

 Marie-Louise Mauritzon, Kunskapens ljus i Värmland och 

 Rolf Sörgärde, Kunskapens ljus i Örebro  

§10 Gunilla Stenninger föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. De 

tre huvudsakliga arbetsområdena som är planerade är Lokadagarna 2015, 

arbete runt att arrangera SFAM:s Allmänmedicinska kongress 2017 och övrigt 

styrelsearbete som rör bl.a. fortbildning. 
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§10(forts) Christina Ledin berättade om styrelsens tankar att arrangera SFAM:s kongress 

26-28 april 2017 på Carlstads Conference Center. Ett tillräckligt antal kollegor 

har visat intresse för att engagera sig. Offert har inhämtats som ska jämföras 

med tidigare arrangörers budget. En preliminärbokning har gjorts. Årsmötet 

ställde sig positiva till att styrelsen arbetar vidare med detta. 

 

 Lokadagarna planeras till 14-15 januari 2015. Årsmötet ställer sig positiva till 

nya Lokadagar 2016. Uppehåll 2017 med tanke på den nationella kongressen i 

Karlstad. Programmets blandning av praktiska och reflekterande ämnen 

uppskattas av årsmötet. 

  

 Marina Tuutma berättar att åtta av trettio av ST-läkare lämnat Primärvården i 

LiV kort efter att de anställts. Detta upplevs alarmerande. Läkarföreningen i 

Värmland avser att följa upp detta. Samtal om bidragande faktorer. 

Balintgrupper, FQ-grupper, kurs i allmänmedicinskt arbetssätt, 

inspirationsträffar för ST-handledare och läkarmöten/ronder på vårdcentralen 

med fokus på kunskap/vetenskap lyftes fram som möjliga framgångsfaktorer. 

Lokala SFAM-föreningen skulle kunna bidra med att erbjuda lättillgängliga 

”studiebrev”/utbildningsstöd till läkargrupperna på vårdcentralerna.  

 Årsmötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att påbörja ett material med 

förslag på teman för utbildning på vårdcentralerna. 

 Årsmötet beslöt att styrelsen i en skrivelse till respektive arbetsgivare 

uttrycker sin oro för avhoppande ST-läkare och frågar om vad som görs 

för att undvika detta. Att lyfta fram ST-kontraktet och att åberopa SPUR-

inspektion kan vara en möjlighet. 

 Årsmötet föreslår styrelsen att arbeta vidare med frågan om SFAM-

ombud på vårdcentralerna. 

 §11 Åsa Ludvigsson föredrog styrelsens förslag till budget för Lokadagarna 2015. 

Budgeten innebär ett underskott på 10 tkr om antalet deltagare blir 100. Övriga 

kostnadsökningar för nästa år är planerat resestipendium på 2x 10 tkr till bästa 

ST-uppsats. 

 

 Årsmötets uppfattning är att föreningens strävan ska vara ett ”noll-bokslut”, dvs 

varken något större överskott eller underskott  årsbokslutet. 

 

§12 Val av föreningsfunktionärer 

Till Föreningens ordförande (tillika firmatecknare tillsammans med föreningens 

kassör, enligt stadgarna) valdes Christina Ledin, 560609-1444 (vald för 1 år) 
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§12(forts) Till styrelseledamöter valdes:  Anna Tomczyk (omval, tom 2016)  

  Åsa Ludvigsson (omval, tom 2016) 

  Joel Wiklund (nyval, tom 2016 

 Maaike Giezeman (nyval, tom 2016) 

 Maria Nyström (nyval, tom 2016) 

Gunilla Stenninger (fyllnadsval, tom 2015) 

  

 Redan valda ledamöter: Anders Hagvall (tom 2015)   

  Madelene Andersson (tom 2015) 

  Hanne Carlsson (tom 2015)  

  Helena Dreber (tom 2015)   

 

Till revisorer omvaldes: Gunilla Persson (ord) och Bengt Karlsson (suppl) 

Till valberedning för 2015 valdes: Åke Kihlberg (sk) och Fredrik Carlstedt  

§13 Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

§14 Övriga ärenden 

Anders Fredén undrar om SFAM vill ha en roll när det gäller pedagogiskt 

innehåll och praktiskt upplägg av den verksamhetsförlagda utbildningen i 

läkarprogrammet. Årsmötets mening var att det i första hand är en fråga för 

den av arbetsgivaren utsedda VFU-samordnaren. I ÖLL är detta Eva Melander. 

Att stärka utbytet av erfarenheter handledare emellan skulle vara värdefullt.  

Anders Fredén uppdras att prata med Eva Melander om denna fråga.  

Stort TACK till avgående ordförande Gunilla Stenninger och ledamöter Åke 

Kihlberg och Fredrik Carlstedt, samt till avgående valberedning Bengt Karlsson 

och Marina Tuutma! 

Vendela Englund framförde på ett storartat sätt en egenhändigt skriven sång! 

Mötet avslutades av mötesordförande Hanne Carlsson. 

 

Bofors hotell, Karlskoga 141118 

 

Anders Hagvall  

sekreterare  

Justeras: 

Marina Tuutma  Maaike Giezeman                                                                                                                                                


