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Årsmöte     

 

Närvarande: 29 personer 
 

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 Ragnhild Björklund och Bengt Sjölund.  

 

4. Mötets stadgeenliga utlysande 

Mötet har utlysts enligt stadgarna. 

 

5. Verksamhetsberättelse 

Ordförande Karin Rudling presenterar verksamhetsberättelsen för år 2015, var god se 

denna. Några ärenden och händelser under året nämns, särskilt den första 

Rehabveckan som hölls i Lund, maj 2014.  

 

Föreningen är både knuten till Sveriges Läkarförbundet och är en sektion i Svenska 

Läkarsällskapet. ST-utbildningen har varit en viktig fråga under året och fortbildning 

ses som en viktig fråga framåt. Frågan om medlemskap i Sv Läkarsällskapet är under 

utredning och kommer att behöva hanteras av vår förening under kommande år. Bengt 

Sjölund påpekar att vi också bör hantera frågan om associerade medlemmar som inte 

är läkare.  

 

Säker traumavård är ett projekt från med ursprung i regeringen och som drivs av 

patientförsäkringen. Rehabiliteringsmedicin är  representerad i styrgruppen av 

ordförande.  

 

Stiftelsen för rehabiliteringsinformation har tidigare haft i sina stadgar att de ska 

redovisa budget och rapportera till Svensk förening för rehabiliteringsmedicin´s 

(Sfrm) styrelse eller årsmöte. Katharina Stibrant Sunnerhagen som är vice ordförande i 

stiftelsen informerar om att det inte är tidsenligt längre med det arrangemanget och att 

det mött motstånd internationellt. Stiftelsen kommer i fortsättningen inte att ha någon 

formell koppling till Sfrm utan rapportera till kommerskollegium. Stiftelsens uppdrag 

att driva en vetenskaplig tidskrift – Journal of Rehabilitation Medicine – och att hålla 

symposier och utbildningar kvarstår oförändrat. Stiftelsen kommer informera om 

verksamheten till Sfrm liksom andra föreningar vilka har koppling till tidskriften.  



 

En aktion planeras från styrelsens sida angående tillämpningen av Lagen för särskilt 

stöd till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om personlig assistans (LASS) 

utifrån att kognitiv funktionsnedsättning ofta inte räknas vid bedömning av 

assistansbehov. Bengt S uttrycker att vi bör markera att utlåtanden ska utfärdas av 

specialist i rehabiliteringsmedicin. 

 

Ordförande rapporterar från Sv Läkarsällskapets fullmäktige 5/5.   

Vid konferensen klargjordes att Sällskapets ekonomi är på bättringsvägen. Flera års 

nedåtgående spiral har vänts och det ekonomiska resultatet har förbättrats. En fråga 

som lyftes upp vid ett flertal gånger under fullmäktige mötet var kvalitetsgranskning. I 

det sammanhanget framförde SFRM´s ordförande upprepat att det finns en stor 

erfarenhet inom rehabiliteringsmedicin av extern kvalitetsgranskning. En delegation 

för kvalitet saknas och detta ämnar SFRM att föreslå förbättring för Sällskapet.  

 

Karin Rudling har valts till ordförande för specialistföreningarnas 

representantskapsmöte i Svenska Läkarförbundet. 

 

Sfrm rekommenderar att specialistexamen bör prioriteras från ledningsnivå 

lönemässigt. Sfrm kommer att ge ett resestipendium på 5000 kr till bästa uppsats. 

Kristian Borg informerar om att ingen ännu har anmält sig till europeisk examen. 

I och med den nya författningen rörande ST-utbildning som började gälla 2015-05-02 

kommer SPUR att bli ännu mer aktuell då det i författningen klargörs att extern 

granskning skall göras var femte år inom en verksamhet.   

 

Under året har antal besök på hemsidan mer än dubblerats.  

 

6. Internationellt  
Katharina Stibrant Sunnerhagen informerar om att det i samband med 

förberedelsearbetet för 4th Baltic and North Sea Forum Congress i Riga september 

2015, samt i UEMS PMR sammanhang, kommit önskemål från ISPRM mfl om att 

skriva ett avtal med Ryssland om att utbilda dess ca 40 000 rehabläkare. Katharina 

bemötte detta med att säga att vi (Sfrm) inte är intresserad av att medverka till något 

sådant avtal då det är politiskt omöjligt, ekonomin inte är löst, och att vi inte har 

resurser till detta som liten förening. Vi samarbetar dock gärna med ryska kollegor på 

personnivå. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Skattmästare Carl Molander rapporterar. Sfrm har bankmedel på ca 500 000 och dessa 

medel har framför allt kommit från medlemsavgifter och överskott från rehabveckan 

2014. Styrelsen har beslutat att använda en del av pengarna till att sponsra ST-läkarnas 

avgift till rehabveckan och deltagarantalet blev också högt – 45-50 ST-läkare. Sfrm 

har fått ca 20 nya medlemmar i år. Från och med nu är räkenskapsåret januari-

december. 

 

8. 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. 

 



9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2013-09-01—2014-

12-31.  

 

10. Årsavgiften 2014-2015 

Vi beslutar att sänka medlemsavgiften med 100 kr för alla kategorier. Detta gäller från 

2016.  

 

11.  Val av styrelse 

Valberedningen har bestått av Jan Leksell, Per Skogberg och Elisabet Roeck-Hansen. 

Jan presenterar deras förslag. 

Följande i styrelsen är tidigare valda och har 1 år kvar: Karin Rudling (deltagit 5 år 

totalt), Sara Degerman-Carlsson (5 år), Xiaolei Hu (1 år), Matilda Norström (1år). 

Följande i styrelsen ställer upp för omval på 2 år: Richard Levi (4 år), Marianne 

Lannsjö (2 år), Carl Molander (2 år), Katharina Stibrant Sunnerhagen (2 år). 

Kristian Borg avgår. 

Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och väljer samtliga. 

 

12.  Val av övriga förtroendeuppdrag 

Valberedning – Jan Lexell avgår. Olle Skogberg, Elisabeth Roeck-Hansen – omval. 

Kristian Borg och Britt-Marie Stålnacke nyval. 

Revisorer – Bertil Tuvesson och Hans Ruborg omval. 

Sv Läkarsällskapets språkkommitté – Monica von Heijne - årsmötet föreslår omval. 

Elisabet Roeck-Hansen frågar henne om det och meddelar sedan styrelsen. 

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

14. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för deltagarnas medverkan i årsmötet och avslutar mötet. 

 

 

…………………………  ………………………… 

Marianne Lannsjö   Karin Rudling 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Justeras: 

 

 

…………………………  ……………………….... 

Ragnhild Björklund  Bengt Sjölund 

 

 


