
                                                                                                        

Protokoll Årsmöte SFTAI  
 
Tid: Torsdag 4/9 2014 kl 17:30 
Plats:  
 
Närvarande: Andreas Nygren, Barbro Österlund, Bengt Hammas, Klaus Kirnö, 
Gabriella Lindvall. 
 
1. Andreas Nygren förklarar mötet öppnat. 
2. Dagordningen godkänns. 
3. Till mötesordförande väljs Andreas Nygren. 
4. Till mötessekreterare väljs Barbro Österlund. 
5. Till justeringsmän och rösträknare väljs Bengt Hammas och Klaus Kirnö. 
6. Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
7. Röstlängd fastställdes enligt närvarolista. 
8. Föreningens verksamhetsberättelse delades ut och föredrogs av ordförande 
Andreas Nygren 
9-10.  Den ekonomiska redovisningen rapporterades av Andreas Nygren. 
Årsmötet accepterade en preliminär redovisning eftersom vårt medlemsantal är 
osäkert i SFAIs redovisning till oss (ca 89 st dvs en minskning från ifjol om det 
stämmer). Pga detta kunde inte inkomsterna redovisas med säkerhet, men SFAIs 
administrativa enhet lovade återkomma med exakta siffror. Utgifterna är till 
stipendier och administration är dock kända och är 8000kr. Eftersom budgeten 
från ifjol visade ett överskott så ligger vi inte på någon minusbalans och 
årsmötet beslutade därför att godkänna den preliminära redovisningen. 
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
12. Inga propositioner och motioner hade inkommit till årsmötet. 
13. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kr. 
14. Punkten presentation av nya medlemmar uteblev. 
15. Val av styrelseledamöter 
Styrelsen består av Andreas Nygren, ordförande (inval 2012, omval 2014), 
Barbro Österlund, sekreterare (inval 2011, omval 2013), Doris Cunha-
Goncalves, kassör (fyllnadsval 2013, omval 2014), Mattias Törnudd, ledamot 
(inval 2011, omval 2013), Erik Mörtberg (inval 2014), Jan van der Linden, 
vetenskaplig sekreterare (inval 2010,omval 2012 och 2014). 
16. Valberedningen består av Bengt Hammas och Gabriella Lindvall (båda inval 
2014). 



17. Övriga frågor 
Från Arbetsgruppen för ekokardiografi i Svenska Hjärtförbundet, där Ingemar 
Cederholm ingår, redovisades vid förra årsmötet ett förslag till svensk 
ackreditering vg TTE. Mötet tyckte då inte att förslaget gick att applicera på de 
kunskaper vi anser att en thoraxanestesiolog bör ha vilket är huvudsakligen 
kunskaper i TEE. Man enades då om att i nuläget är det EACTAs 
ackrediteringsprocess som gäller tills vidare. Ingemar Cederholm anser att vi 
inte kommer vidare i Hjärtförbundets arbetsgrupp vg ackreditering för 
thoraxanestesiologer varför han avsagt sej sitt uppdrag. Årsmötet beslutar efter 
diskussion efterhöra om någon annan är villig att ta på sej uppdraget och 
beslutar utreda frågan. 
Barbro Österlund tar upp vikten av att styrelsen kan närvara vid våra 
telefonmöten 3-4 ggr per år à en timme (samt vid årsmötet). Vi har inte varit 
beslutsmässiga enl. stadgarna det sista året. För att driva intresseföreningen 
vidare måste möjligheten att närvara för styrelsemedlemmarna förbättras. 
Kollegor på klinikerna måste hjälpa till att möjliggöra detta. 
Medlemmarna uppmanas av ordföranden att gå in på vår hemsida som 
uppdateras två gånger per år och där alla mötesprotokoll samt medlemsmatrikel 
finns. Där anges också deadlines för vissa möten. Nästa år är Thoraxmötet i 
Örebro. 
  
 
 
 
Vid pennan 
 
 
 
 
Barbro Österlund,sekr   Andreas Nygren, ordförande 
 
 
 
  
Justeras 
 
 
 
 
Bengt Hammas   Klaus Kirnö 
 
 


