
 
      

                                                                                                                                                                                         
 

 

Årsmöte 
Datum  8 maj 2018 

Tid:  Kl. 16.00-17.15 

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping i samband med Rehabveckan  

  

1. Årsmötets öppnande  
Marianne Lannsjö hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av mötets ordförande och sekreterare.  
Till ordförande valdes Marianne Lannsjö och till sekreterare Ullabritt Gripenstedt. 

 

3. Val av justeringsmän.  
Till justeringsmän valdes Jan Burensjö och Wolfram Antepohl. 

 

4. Mötets stadgeenliga utlysande  
Mötet har utlyst enligt stadgarna. 

  

5. Verksamhetsberättelse 
Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen för år 2017, var god se denna. Den 

finns publicerad på föreningens hemsida. Föreningen har 231 medlemmar varav 152 

fullt betalande medlemmar. Några ärenden och händelser under året nämns:  

 

-SFRMs fjärde Rehabvecka, hölls i Uppsala under temat ”Inte vanlig trötthet”. 

Rehabveckan var välbesökt med över 334 deltagare och gav ett överskott på drygt 

85 00 kr. 

 

-Brev till Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér angående 

LSS/personlig assistans. 

 

-Brev till socialminister Agneta Strandhäll angående att Försäkringskassans snäva 

bedömningar stör rehabiliteringsprocessen. 

 

-Kristian Borg och Katharina Stibrant Sunnerhagen har deltagit i författande av 

”White Book, a conceptual description of physical and rehabilitation medicine”. 

 

-ST-rådet arbetar fortlöpande för att stimulera SK-kurser. En artikel 

”Rehabilitering-vägen till framtid” publicerad i Moderna Läkare. SPUR har 

genomförts på Danderyds sjukhus och Ängelholm. Ny SPUR-samordnar efterlyses 

då Wolfram Antepohl avgår i samband med detta årsmöte. 

 

- Remisser som har bevarats är följande: 

o Utredning ”Kvalitet i välfärden-bättre upphandling och uppföljning” 

(SOU 2017:38) 



 
o Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU:48) 

o Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården 

(proposition DS 2018:5) 

o Bastjänstgöring för läkare( DS 2017:56) 

o Synpunkter på remissversion av Nationella riktlinjer för vård vid stroke 

 

6. Ekonomisk rapport 
Ekonomi, bankmedel ca 551 400 kr, Utgifter är fr a internationella åtaganden, 

styrelsearbete, medlemsregister, hemsida, stipendium 10 000 kr till årets bästa ST 

vetenskapliga arbete. 

 

7. Revisionsberättelse 
Carl Molander och Karin Rudling 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 2018-01-01—2018- 

12-31.  

 

9. Årsavgiften 2017 

Vi föreslår oförändrad avgift på 400 kr för ordinarie medlem och 200 kr för ST-läkare. 

Medlemsavgift för pensionär föreslås till 200 kr. Detta förslag antages och styrelsen 

får i uppdrag till nästa årsmöte ha ett genomtänkt förslag hur medlemsavgifterna ska 

fördelas ordinarie medlem, ST-läkare och pensionär.  

 

10. Val av styrelse  
Valberedning har bestått av Kristian Borg, Karin Rudling, Britt-Marie Stålnacke och 

Mikael Waller. Karin Rudling har meddelat att hon avgår. Kristian Borg presenterades 

valberednings förslag till omval av (antal år hittills i styrelsen  anges inom parentes) 

Wolfram Antepohl (2 år), Hans Westergren (2 år), Xiaolei Hu (4 år), Ullabritt 

Gripenstedt (2år), Daniel Dahlgren (2 år) som ordinarie ST-representant  då Matilda 

Nordström har meddelat att hon avgår och föreslår Mattias Hill, Lund som ny ST-

suppleant. Årsmötet beslutar att följa valberedningens förslag och välja alla 

föreslagna.  

 

11. Val av övriga förtroendeuppdrag 
Revisorer - Carl Molander och Karin Rudling fortsätter som revisorer. Styrelsen tar 

med frågan att ny SPUR-samordnar eftersökes då Wolfram Antepohl såsom tidigare 

meddelat att han avgår i samband med detta årsmöte.  

 

 

12. Svenska Läkarsällskapet (SLS) 

Diskussion om förslaget att koppla medlemskap i specialitetsförening till medlemskap 

i SLS inför fullmäktige 2018-05-15. Årsmötet går på styrelsen inriktning att man inte 

kan koppla medlemskapet i SFRM till anslutning i SLS 

 



 
13. Medlemsregister och kommunikation 

Presentation av de svårigheter som finns med medlemsregister samt idéer för hur 

kommunikationen inom föreningen kan förbättras. Hemsidan viktigt redskap 

www.sfrm.se. Mail dels via SLF´s medlemsservice och eget register (fungerar för ca 

2/3). Meddela korrekt adress till SLF och SFRM. Wolfram Antepohl bildar en 

Facebook för SFRM (sluten grupp d v s måste bli godkänd). 

 

14. Kunskapsstyrningsprojektet  

Hur kan rehabiliteringsmedicin vara med och påverka utformning av kunskapsstöd? 

Svårigheter och möjligheter se både Rehabilitering allmänt och 

Rehabiliteringsmedicin specifikt. Viktigt att vara proaktivt att vi deltar i 

kunskapsstyrning och att respektive region är uppmanad att sätta av tid för de som kan 

representera vår specialitet. Smärta troligen egen NAG (nationell arbetsgrupp). 

 

15. Kommande Rehabveckor 

Umeå 22-24 maj 2019, Linköping 2020. Beslutar om att försöka ha en två års plan för 

framtida Rehabveckor och att styrelsen gör en informell intresseförfrågan via 

hemsidan och att styrelsen håller i anmälningsförfrågan.   

 
 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

 

 

……………………………….  …………………………… 

Ullabritt Gripenstedt  Marianne Lannsjö 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………….. 

Jan Burensjö   Wolfram Antepohl 

 
 

 

 

http://www.sfrm.se/


 
 

 


