
Årsmöte 28 jan 2019 
Svensk förening för ungdomsmedicin  

Villagatan 5, Stockholm 
 
Dagordning 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande Charlotte Nylander. 
 
2. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän 
Charlotte Nylander och Anna Gutniak väljs till ordförande respektive sekreterare för 
mötet. Till justeringsmän väljs Erik Belfrage och Panos Tufexis. 
 
3. Om mötet är utlyst i laga ordning 
Mötet befinns utlyst i laga ordning. 
 
4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
5. Verksamhetsberättelse för 2018, inklusive styrelsens redovisning av uppdraget 
från föregående årsmöte 
Ordförande C.N. redogör för föreningens aktiviteter det gångna året (se separat 
verksamhetsberättelse).  
 
6. Ekonomisk redovisning för 2018 
Kassör Josephine Haas meddelar att föreningens ekonomi är god. 
 
7. Revisionsberättelse för 2018 
Revisor Karin Ahlberg rekommenderar att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 
2018 då räkenskaperna är i god ordning.  
 
8. Styrelsens ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 
9. Årsavgift 
Beslutas att föreningen fortsätter att tillämpa avgiftsfritt medlemskap.  
 
10. Förslag om stadgeändring 

Årsmötet godtar styrelsens förslag om stadgeändring av 4 § till lydelsen:  

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av en ordförande som 
väljs på ett år samt sekreterare, kassör och minst fyra ledamöter som väljs på vardera 
två år. Till styrelsens stöd finns en referensgrupp vars medlemmar utses av styrelsen 
och redovisas vid årsmötet. 

 



11. Val av ny styrelse 
Beslutas att Pia Jakobsson Kruse omväljs för ytterligare två år. 
Årsmötet väljer Lina Lilja, barn- och ungdomsläkare i Göteborg på två år, 
Elisabeth Blomqvist, barn- och ungdomsläkare i Göteborg på två år.  
Barn- och ungdomsläkare i Karlstad Malin Örn 
Josephine, Anna Gutniak och Katrin Östlund har vardera ett år kvar på sina mandat. 
Val av ordförande: Charlotte Nylander omväljs på ett år. 
Avgår: Ylva Tindberg och Jenny Bergemalm. 
 
12. Val av revisorer 
Årsmötet väljer Karin Ahlberg och Erik Belfrage ytterligare ett år. 
 
13. Val av valberedning 
Mariann Grufman, Laslo Erdes, Panos Tufexis och Daniel Gedeborg omväljs till 
valberedning. 
 
14. Styrelsens referensgrupp 
Referensgruppen representerar kollegor med stort engagemang och kunskap om 
ungdomsmedicin och är ett stöd för styrelsen vid besvarandet av remisser och andra 
spörsmål. I referensgruppen ingår:  
Laslo Erdes  
Mariann Grufman  
Nils Lundin  
Kristina Berg Kelly  
Erik Belfrage  
Kerstin Wicknertz  
Karin Ahlberg  
Eva-Britt Andersson  
Signy Reynisdottir 
Sofia Paulsson 
 
Styrelsen har också till sin hjälp ungdomsexpertrådet som för närvarande består av: 
Frida Kristensson 
Erik Ulesköld 
Rania Sadik 
Panos Tufexis 
Embla Åhlen 
 
 
15. Information om kommande aktiviteter, fortbildning 
Barnveckan 2019 har temat ”Det svårt sjuka barnet”. Föreningen för akutmedicin 
ordnar tillsammans med oss: Tonåringen på akuten. Vår förening kommer också hålla i 
ungdomsmedicinska sessioner om smärta (Sofia Paulsson), fetma (Helena Dreber) och 
sexualitet (Pia Jakobsson Kruse) samt Ungdomsvänlig vård den 2 april. Expertrådet 
kommer delta och abstract är inskickat om processen att starta ett ungdomsråd. 
 
SK-kurs v 42 i Eskilstuna 14-18 oktober. 



 
Kurs för ST i pediatrik: 3 maj. 
 
Kurs för ST-läkare i Skåne: 22-24 maj 
 
EUTeach Sommarskola: 7-12 juli i Lausanne. 
 
”Adolescent Health – coming of Age” 18-19 september i Ascot, Storbritannien. Om 
ohälsa och ungdomsvänlig vård. Samarrangemang med brittiska RCPCH (Royal College 
of Paediatrics and Child Health). 
 
6-9 mars Society of Adolescent Health and Medicine i Washington; “Psychological 
wellbeing a transcultural perspective”. Kristina Berg-Kelly tipsar om bra workshops.  
 
EAAH: ännu inget datum för nästa konferens. 
 
Almedalen 30 juni - 7 juli 
 
Järvaveckan 12 – 16 juni 
 
 
16. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
 
17. Mötets avslutande 
Mötet avslutas. 
 
 
 
 
Sekreterare 
 
 
___________________________ 
Anna Gutniak  
 
 
 
Justeras:  
 
 
___________________________         _______________________________________ 
Panos Tufexis    Erik Belfrage 


