Protokoll fört vid årsmöte 2009 för
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
torsdagen den 17 september 2009 kl 16.00-17.00
Stora salen, Nolia Kongresscenter, Umeå

§ 1.

Mötet öppnades
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet.

§ 2.

Val av mötesordförande
Till mötesordförande utsågs Eva Bålfors, Stockholm.

§ 3.

Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner utsågs Elisabeth Edén, Göteborg, Ola Winsö, Umeå,
samt mötesordföranden Eva Bålfors.

§ 4.

Kallelse och dagordning
Kallelse och dagordning godkändes enligt stadgarna.

§ 5.

Protokoll från föregående årsmöte
Protokoll från föregående årsmöte i Uppsala 2008 har legat ute på föreningens
hemsida och vederbörligen annonserats. Protokollet godkändes enhälligt.

§ 6.

Verksamhetsberättelse
Vetenskapliga sekreteraren rapporterade att verksamhetsberättelsen publicerats
på hemsidan en vecka före årsmötet.

§ 7.

Årsrapporter
Inkomna årsrapporter från delföreningar/referensgrupper, styr-/uppdragsgrupper
och representanter återfinns på hemsidan.

§ 8.

Föreningens ekonomi
Skattmästaren gav en finansiell rapport avseende årsredovisningen för
föreningen. Sammanfattningsvis gör föreningen ett positivt resultat med 900 tkr
för räkenskapsåret, varav 270 tkr är återbetalning av ett tidigare
aktieägartillskott från SFAI Verksamheter AB. Skattmästaren kommer att
publicera redovisningen på föreningens hemsida.
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§ 9.

Årsmöte för SFAI Verksamheter AB
Bolagets årsmöte genomfördes under föreningens ordinarie årsmöte för att ge
medlemmarna en sammanhängande ekonomisk bild av verksamheten. Särskild
kallelse och dagordning hade skickats ut. För protokoll se bilaga Protokoll 200909-17 Bolagsstämma för SFAI Verksamheter AB.

§ 10.

Revisionsberättelse
Röstlängd avseende närvarande medlemmar insamlades. Verksamhetsrevisionen
genomförd av Mats Enlund och Görel Negelius, som gått igenom styrelsens
arbete, föredrogs av mötesordföranden.

§ 11.

Årsavgift
Skattmästaren föredrog den successiva förändring av medlemsavgifterna som
årsmötet 2007 i Göteborg beslutat om och som kommer att börja tillämpas under
2010 med en höjning av avgiften med 100/60 kronor för nationella medlemmar.
Ordföranden redogjorde för den kanslifunktion som under det kommande
verksamhetsåret kommer att byggas upp.

§ 12.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen bifölls enhälligt.

§ 13.

Val av styrelseledamöter, verksamhetsrevisorer och valberedning
Årsmötet valde i enlighet med valberedningens förslag
a. Per Nellgård, Göteborg, som skattmästare i 3 år (omval),
b. Göran Mossberg, Luleå, som facklig sekreterare i 1 år (nyval),
c. Åsa Östberg, Stockholm (nyval), Rolf Gedeborg, Uppsala (nyval), Gunilla
Islander, Lund (omval), och Patrik Hansson, Linköping (omval), som övriga
styrelseledamöter i 1 år,
d. Gunnar Svensson (aukt revisor, Askman, Svensson & Svensson AB) som
ekonomisk revisor i 3 år (omval),
e. Mats Enlund, Västerås, och Görel Negelius, Lund, som
verksamhetsrevisorer i 1 år, med Anders Jakobsson, Halmstad som
suppleant (samtliga omval), samt
f. Sigridur Kalman, Stockholm, (ordförande, omval), Carolin Stalander,
Östersund (nyval), och Martin Engström, Halmstad (nyval), som
medlemmar i valberedningen i 1 år.
Avgående styrelsemedlemmar Berit Flink, Luleå, Andre Dellermalm,
Uddevalla, och Karin Löwhagen, Göteborg, tackades särskilt.

§ 14.

Fokusfrågor
Under verksamhetsåret har styrelsen fokuserat på specialitetens
sammanhållning, operationsledning, kvalitetsrevision, mötesstruktur, utbildning,
kvalitetsrevision samt arbetet för ett svenskt anestesiregister (SAR).
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§ 15.

Ny föreningslogotyp
Jonas Åkeson presenterade föreningens nya logotyp, som nyligen antagits av
styrelsen efter att under våren och sommaren ha publicerats för synpunkter från
medlemmarna på hemsidan och i SFAI-tidningen.

§ 16.

Mötet avslutades.
Mötesordföranden avslutade med att tacka organisatörerna i Umeå för en
givande vecka och förklarade årsmötet avslutat.

Vid pennan:

Heléne Seeman-Lodding
Vice ordförande

Justeras:
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