
Protokoll från SFAM Örebro Värmlands årsmöte 151117 i Karlskoga 

Närvarande: Christina Ledin, Anders Hagvall, Gunilla Stenninger, Bengt Karlsson, 

Maaike Giezeman, Åsa Ludvigsson, Anders Freden, Joel Wiklund, Anna Tomczyk, 

Mikael Hasselgren 

§1 SFAM Örebro Värmlands ordförande Christina Ledin öppnade mötet och hälsade 

alla välkomna. 

§2 Till mötesordförande valdes Christina Ledin och till sekreterare Gunilla Stenninger 

§3 Till justeringsmän valdes Anders Hagvall och Anders Freden 

§4 Dagordningen godkändes och fastställdes, förslag på övriga frågor mottogs.  

§5 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Christina Ledin och kassör Åsa 

Ludvigsson redogjorde för bokslutet. Föreningens verksamhet går med underskott. 

Mötet föreslår att Lokamötet 2017 ska prissättas så att det inte går med underskott. I 

den ekonomiska redovisningen saknas uppgift om att de två pristagarna 2015 av 

årets ST uppsats, har vardera 10000 kronor att fordra, om de inom 2 år efter 

mottagande av priset utnyttjar möjligheten att åka på en allmänmedicinsk kongress. 

§6 Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet efter granskning av 

räkenskaperna och mötet fastslår detta. 

§7 2015 års pristagare blev: Bästa Allmänmedicinska insats i LIV, Lars Mathiessen, 

och i ÖLL Gunnar Carlsson, Kunskapens Ljus i LIV, Axel Heyman och i ÖLL Isiz 

Seric. Priset för Årets ST uppsats gick till Frida Lunde i LIV och Emma Sist i ÖLL. 

§8 Den planerade verksamheten för 2016 är Lokadagarna 13 och 14/1. Arbetet på 

att planlägga SFAMs Allmänmedicinska kongress på CCC 26-28 april 2017 fortsätter, 

liksom utskick till nyblivna ST läkare. Dessa ska skickas ut 2 gånger per år och 

innebär att nyblivna ST läkare i Allmänmedicin i LIV och ÖLL bjuds på ett års SFAM 

medlemskap. Vi fortsätter att skicka ut brev till föreningens medlemmar cirka 2 

gånger per år. Föreningen har 110 medlemmar i våra två län. Föreningens inkomster 

består av 100 kronor per medlem från SFAM och eventuellt överskott från 

Lokadagarna. 2015 blev resultatet från Lokadagarna ett ekonomisk underskott som 

dock täcks av föreningens tillgångar som vid bokslutet uppgick till 330000. 

§9 Val av föreningsfunktionärer: Till ordförande till och med 2016 omvaldes Christina 

Ledin. Ny och omval gav dessa funktionärer plats i styrelsen till och med 2017: 

Gustaf Rindler, ST-läkare Capio vårdcentral Lekeberg, Ulrika Nyhammar, ST läkare 

Gripens VC  Karlstad, Madelene Andersson Lekeberg,  Gunilla Stenninger 

Degerfors, Christina Ledin Karlstad. Ledamöter valda på två år till och med 2016: 

Anna Tomczyk Sunne, Joel Wiklund  Kil, Maaike Giezeman Töcksfors, Åsa 

Ludvigsson Adolfsberg och Maria Nyström OP Örebro . Firmatecknare är ordförande 

Christina Ledin och kassör Åsa Ludvigsson. 



 

Till revisorer valdes Gunilla Persson, Laxå (ordinarie) och Bengt Karlsson, Karlskoga 

(suppleant). 

Till valberedning valdes: Anders Hagvall, Lekeberg (sammankallande) , Åke Kihlberg 

Lekeberg och Fredrik Carlstedt Filipstad. 

§10  Övriga frågor, framtidsdiskussion: 

Förutom SFAMs nationella kongress har föreningen under 2017 för avsikt att 

anordna utbildningsdagar på Loka, vilket är en förändring i planeringen från förra 

årsmötet. 

Medlemsrekrytering diskuteras. Finns det möjlighet att ge direktinformation om SFAM 

för nyblivna ST läkare, Maaike undersöker möjligheten i LIV genom kontakt med 

studierektorerna. Anders Freden får i uppgift att se om information om SFAM 

medlemskap kan gå ut till de som gör Mitt-i- ST. Vi diskuterar hur våra medlemmar 

ska uppleva att SFAM medlemskap är meningsfullt och värdefullt. Vi fortsätter att 

skicka ut medlemsbrev. Hur blir det med recertifiering? SFAM centralt avvaktar 

eventuellt centralt direktiv om obligatorisk fortbildning.  Beträffande SFAMs 

fortbildningsarbete gentemot enskilda vårdcentraler i LIV och ÖLL så avvaktar vi 

centrala SFAMs studiematerial som är under produktion. Vi anser att fortbildning är 

en central ambition för vår lokalförening som vi ska erbjuda och bevaka 

medlemmarnas möjlighet till. Hur berättar vi om centrala SFAMs betydelse för våra 

lokalmedlemmar? 

Diskussion om SFAMs Allmänmedicinska kongress 2017 på CCC 26-28/4: Det finns 

en arbetsgrupp som kommer att få hjälp av SFAMs Vetenskapliga råd att göra 

programmet. Det finns en oklarhet om ST uppsatser och examensfestligheter ska ske 

på CCC eller på ST stämman 2016. Anders Freden tar med frågan till 

Kompetensvärderingsrådet och blir också vår kontakt gentemot rådet. Gösta 

Eliasson har erbjudit Fortbildningsrådets tjänster inför kongressen. Vi beslutar att 

öppna ett eget konto för kongressförberedelserna, där 60000 kronor tas från SFAM 

Örebro Värmlands konto som ett lån till kongresskommitten. Detta lån ska senare 

återbetalas. Anna undrar om vi kan få boka någon Nobelpristagare i medicin till 

kongressen, fråga ska bevakas. 

 

 

Christina Ledin Ordförande  Gunilla Stenninger sekreterare 

 

Anders Hagvall justeringsman  Anders Freden justeringsman 


