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Årsmöte
1. Årsmötets öppnande
Ordförande Karin Rudling hälsar alla välkomna.
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
Till ordförande valdes Karin Rudling och till sekreterare Marianne Lannsjö.
3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Elisabeth Roeck-Hansen och Carl Molander.
4. Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet har utlysts enligt stadgarna.
5. Verksamhetsberättelse
Ordförande presenterar verksamhetsberättelsen för år 2015, var god se denna. Den
finns publicerad på föreningens hemsida. Föreningen har 267 medlemmar varav 199
betalande. Några ärenden och händelser under året nämns:
- Föreningens andra Rehabvecka, hölls i Stockholm maj 2015 under temat
”Rehabilitering i möte med framtiden – vardag och vetenskap”. Kongressen var
välbesökt med 330 delegater, varav 40 ST-läkare, och välmatad med vetenskap
och kollegiala möten.
- Föreningen är en specialistförening knuten till Sveriges Läkarförbund och en
sektion i Svenska Läkarsällskapet. I bägge dessa föreningar har fortbildning
särskilt lyfts som en viktig fråga. .
ST-rådet har representant i styrelsen och rådet har arbetat särskilt intensivt under
året med att kartlägga och tydliggöra behovet av SK-kurser.
- SPUR har aktualiserats nationellt under året. Två inspektioner har gjorts där hela
sjukhus eller hela landsting, genomgått SPUR. En revision har genomförts i
Västmanlands landsting med lyckat resultat. Man hade där en specifik
rehabiliteringsmedicinsk inriktning.
- Vid SPUR-granskningen i Skåne var utfallet ett annat. KRYH, Kristianstad-YstadHässleholm, granskades via telefonintervju. Underlaget för granskningen var
bristfälligt. Bland annat utgick man från centralt håll från att
Rehabiliteringsmedicin är en underspecialitet till internmedicin. Enligt Wolfram
Antepohl, som genomförde granskningen och som även är vår SPUR-samordnare,
bör vi inte acceptera ett sådant upplägg vid granskning i framtiden.
Karin Rudling presenterade en genomgång av den femårsplan som formulerades 2012
av dåvarande styrelse. Flera mål som sattes upp har uppnåtts, som att anordna en årlig
nationell konferens, dubblera antalet besök på föreningens hemsida och att göra

specialiteten mer synlig, bland annat genom deltagande av rehabspecialister i de forum
som skapas av Läkarförbundet och av Sällskapet. Dessa mål är uppnådda med god
marginal. Beträffande målet att skapa nationella riktlinjer för våra vanligaste
diagnoser är målet på väg att uppnås genom att Socialstyrelsen har skapat ett arbete
kring detta. Ordförande i Utbildningsgruppen och vetenskapliga sekreteraren är djupt
inblandade i detta arbete på Socialstyrelse.
Beträffande målet att skapa ett mer enhetligt nationellt Core Curriculum finns det
mycket kvar att arbeta med.
6. Ekonomisk rapport
Skattmästare Carl Molander rapporterar att Sfrm’s likviditet är fortsatt god med drygt
400 000 kr i bankmedel vid årsskiftet 2015-2016. Det har varit relativt höga kostnader
för resor då det varit flera viktiga internationella konferenser där föreningens
representanter deltagit. Intäkter för medlemsavgifter har sjunkit. Detta förklaras bland
annat av att förra räkenskapsåret var 1,5 år jämfört med ett år denna gång. En annan
förklaring finns sannolikt i att Förbundet har problem med att rapportera
medlemsintäkter till specialitetsföreningarna. Man kommer under kommande år inom
Förbundet att jobba särskilt med denna fråga.
Svårigheterna att förutsäga intäkter och ekonomiskt resultat av rehabveckorna och
andra utgifter medför skäl att även fortsättningsvis hålla en hög likviditet och
överväga att höja medlemsavgiften nästa årsmöte.
7. Revisionsberättelse
Bertil Tufvesson presenterar denna. Han och Hans Ruborg har granskat räkenskaperna
utifrån underlag och funnit dem överensstämmande med framlagda verifikationer,
samt att räkenskaperna är välskötta, och föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2015-01-01—201512-31.
9. Årsavgiften 2014-2015
Vi beslutar att behålla nuvarande medlemsavgift på 200 kr för ST-läkare och 400 kr
för övriga medlemmar.
10. Val av styrelse
Valberedningen har bestått av Elisabeth Roeck-Hansen (ordförande), Olle Skogberg,
Kristian Borg och Britt-Marie Stålnacke. Elisabeth presenterar deras förslag.
Följande i styrelsen är tidigare valda och har 1 år kvar: Richard Levi (5 år), Marianne
Lannsjö (3 år), Katharina Stibrant Sunnerhagen (3 år).
Carl Molander har meddelat att han avgår. Karin Rudling och Sara DegermanCarlsson har gjort sina 6 år i styrlesen och avgår.
Valberedningen föreslår att Marianne Lannsjö väljs till ny ordförande och att Wolfram
Antepohl, Hans Westergren, Ulla-Britt Gripenstedt väljs in som nya medlemmar.
Xiaolei Hu som varit ST-representant i 2 år föreslås som ny medlem utan ST-ansvar.
Matilda Nordström som varit ST-suppleant föreslås som ordinarie ST-representant och
Daniel Dahlgren som suppleant.
Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och väljer samtliga.
11. Val av övriga förtroendeuppdrag

Valberedning – Elisabeth Roeck-Hansen avgår. Olle Skogberg, Kristian Borg och
Britt-Marie Stålnacke omval. Karin Rudling nyval.
Revisorer – Bertil Tuvesson och Hans Ruborg har meddelat att de avgår efter att ha
varit revisorer många år. Carl Molander och Karin Rudling väljs som nya revisorer.
Sv Läkarsällskapets språkkommitté – Monica von Heijne - årsmötet föreslår omval.
Hon har inte meddelat att hon önskar avgå.
12. Övriga frågor
Marianne Lannsjö tackar avgående styrelsemedlemmar för ett gott arbete och
överlämnar en symbolisk gåva.
13. Mötets avslutande
Ordförande tackar för deltagarnas medverkan i årsmötet och avslutar mötet.
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