
Ärsmötesprotokoll Svensk förening för ungdomsmedicin 

Tid: fredag 16 januari 2015 kl.16.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Mariann Grufman öppnade mötet. 

2. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän 
Till ordförande för årsmötet valdes Mariann Grufman, till sekreterare Anna Gutniak. Till 
justeringsmän valdes Laslo Erdes och Tommy Melin. 

3. Om mötet utlysts i laga ordning 
Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. Två inkomna motioner lades till punkt 14, "Övriga frågor". 

5. Verksamhetsberättelse för 2014 
Se bilaga. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

6. Ekonomisk redovisning för 2014 
Kassör Josephine Haas redogjorde för föreningens ekonomi under året som gått. 
Ekonomin är i balans. 

Revisionsberättelse för 2014 
Revisor Karin Ahlberg läste upp revisionsberättelsen. 

7. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014. 

8. Val av ny styrelse 
Mariann Grufman omvaldes (1 år) till styrelseordförande för det kommande 
verksamhetsåret. 
Pia Jakobsson·Kruse, Anna Gutniak och Ylva Tindberg omvaldes till styrelseledamöter (två 
år). 
Josephine Haas, Bernice Aronsson och Laslo Erdes har vardera ett år kvar på sina mandat. 

9. Val av revisorer 
Omval av Charlotte Nylander och Karin Ahlberg. 

10. Val av valberedning 
Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av Erik Belfrage (sammankallande) och 
Margrethe Krabbe. 

11. Styrelsens referensgrupp 
Det har varit svårt att hitta ett lämpligt datum för referensgruppmöten. Det gick inte att 
fastställa någon särskild tid på året då uppslutningen kunde förväntas bli bättre. 



Referensgruppen består av: 
Mari Risberg-Svanberg 
Kerstin Wicknertz 
Kersti Ström blad 
Tommy Melin 
Margrethe Krabbe 
Karin Ahlberg 
Erik Belfrage 
Eva-Britt Andersson 
Sign y Reynisdottir 
Kristina Berg-Kelly 
Monika Bukowska 
Görel Bråkenhielm 
Nils Lundin 
Thomas Richtner 

Årsmötet beslöt att Charlotte Nylander (pediater), Joy Ellis (gynekolog) och Ola alen 
(pediater) skall tillfrågas om de vill ingå i referensgruppen. 
Aktiva personer i grannföreningar skall bjudas in till referensgruppsmöten, t ex Tonarg och 
Skolläkarföreningen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att diskutera detta vidare. 

12. Information om nya hemsidan m m 
Hemsidan visades. 
Informerades om att BLF diskuterar huruvida delföreningar som deltar i Barnveckan skall 
få ta del av eventuell vinst. 

13. Övriga frågor 
En motion har inkommit från Tommy Melin om att medlemmar >65 års ålder endast skall 
betala halv ordinarie avgift vid fortbildningsdagar. Motionen bifölls av årsmötet. 
Ytterligare en motion har inkommit med förslag om att styrelsen skriver en recension av 
Lätta sex boken (Inti Chavez Perez) att publicera till hemsidan, samt eventuellt skicka till 
tidskrifterna Barnläkaren och Läkartidningen. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att ta 
ställning till om, och av vem, detta skulle göras. 
En motion har inkommit från Kristina Berg-Kelly om att föreningen skall ombildas till en 
förening för ungdomars hälsa i samarbete med ungdomarna själva, andra professioner 
med flera intressenter, på samma sätt som man gjort i ett par av grannländerna. Årsmötet 
uppdrog åt styrelsen att, med stöd av referensgruppen, ta ställning till hur föreningen skall 
gå vidare med denna fråga. 

15. Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

Sekreterare 

Anna Gutniak 
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