
Årsmöte år 2021 för
Svensk Förening för ungdomsmedicin

Zoom videomöte, 25 januari 2021.

Protokoll. 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Charlotte Nylander.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän 
Till ordförande för årsmötet väljs Charlotte Nylander, till sekreterare Anna Gutniak och till 
justeringsmän Katrin Östlund och Lina Lilja.

3. Mötets stadgeenliga utlysning 
Årsmötet befinns stadgeenligt utlyst. 

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns.  

5. Verksamhetsberättelse för 2020 
Charlotte redovisar en sammanfattning av verksamhetsberättelsen, se separat bilaga. 

6. Ekonomisk redovisning
Malin Örn redovisar för ekonomin under det gångna året (se sammanställning i ppt-
presentationen för årsmötet). 

6. Revisionsberättelse
Karin Ahlberg och Erik Belfrage delger revisorsberättelsen. En extern redovisningskonsult, 
Sofia Thapper, har bistått kassör Malin Örn.
Revisorerna rapporterar att de inte har något att anmärka på bokföring och föreningens 
finanser.  

7. Styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutar att bifalla revisorernas förslag om att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 
2020.

8. Årsavgift 
Beslutas att föreningen fortsatt tillämpar avgiftsfritt medlemskap. 

9. Förslag om stadgeändring
Enligt Svensk förening för ungdomsmedicins stadgar gäller följande enligt 6 §: 
"Föreningsmedlem som under tre års tid ej betalat medlemsavgift utesluts ur föreningen." 
Då föreningen ej tillämpar medlemsavgift är styrelsens förslag att paragrafen i sin helhet 
stryks ur stadgarna.
Beslut: Årsmötet röstar enhälligt för föreslagen stadgeändring. Det innebär att 6 §, med 
lydelse enligt ovan, stryks. 

10.Val av ny styrelse
Valberedningen har bestått av Mariann Grufman, Daniel Gederborg, Laslo Erdes.
Styrelseledamöter vars mandat löper ytterligare ett år: Anna Enström, Anna Gutniak och 
Malin Örn.

Årsmötet följer valberedningens rekommendationer och beslutar att styrelseledamöter ska 
väljas enligt följande: 
Charlotte Nylander, omval till ordförande (1 år)
Pia Jakobsson Kruse, omval (2 år).
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Emma Johansson Frigyesi, barn- och ungdomsläkare i Helsingborg (2 år), 
Esther te Poele, barn- och ungdomsläkare Skövde, disputerad i onkologi (2 år)och Jenny 
Bergemalm, barn- och ungdomsläkare i Örebro (1 år, ersätter Katrin Östlund).

Styrelsen tackar Katrin Östlund, Elisabeth Löfsten Blomqvist och Lina Lilja för gott arbete i 
styrelsen och önskar lycka till framöver!

11.Val av revisorer 
Sittande revisorer Karin Ahlberg och Erik Belfrage omväljes enhälligt. 

12.Val av valberedning 
Till valberedning väljs Mariann Grufman, Daniel Gedeborg och Josephine Haas.
För att underlätta valberedningens arbete efterlyses ytterligare en medlem, gärna från en 
del av landet som inte är representerad. Årsmötet ger valberedningen och styrelsen fria 
händer att fylla posten med en föreningsmedlem eller ungdomsrådsrepresentant. 

13.Styrelsens referensgrupp 
Referensgruppen består av Mariann Grufman, Erik Belfrage, Sofia Paulsson, Laslo Erdes, 
Nils Lundin, Kristina Berg Kelly, Kerstin Wicknertz. Under året har det inte ordnats något 
referensgruppsmöte utöver det som följde på förra årets årsmöte. 

Årsmötet minns Eva-Britt Andersson, barn- och ungdomspsykiater verksam på 
Ungdomsenheten, Södersjukhuset fram till pensionen 2019. Eva-Britt var en engagerad 
medlem i föreningen och referensgruppen sedan många år och gick bort i februari 2020. 

Referensgruppen ser som sin uppgift att vidga perspektiven åt styrelsen och bidra med 
tankar om vilka områden som kan vara viktiga att bevaka eller verka inom. Kristina Berg 
Kelly är sammankallande.

Ungdomsrådet
Hanna Nielsen, ungdomsrådsrepresentant, berättar om ungdomsrådets arbete under året. 
Det har hållits digitala möten, skapats och distribuerats en enkät om vårdtillgänglighet och 
vårderfarenheter under pandemin. Ungdomsrådet har deltagit i expertpaneler på 
SK/TonArg-kursen och på KI's ungdomsmedicinundervisning för termin 10 och bistått 
styrelsen med tips och idéer för det vidare arbetet. 

14. Information om kommande aktiviteter, fortbildning 

Ungdomsbarometern (hemsida: https://www.ungdomsbarometern.se/rapporter/ ) ordnar 
webinarium den 2 februari om sin senaste undersökning. 

Grundkurs i ungdomsmedicin 10-12/5 anordnas av Nils Lundin, Emma Frigyesi och Daniel 
Gedeborg. Öppen för ST-läkare i södra sjukvårdsregionen. 

Barnveckan flyttad till v 39. Hålls i Stockholm. Föreningen planerar genomföra det program 
som inte blev av 2020. 

SK-kursen hålls vecka 41 i Stockholm. Annonseras på Lipus.se.

IAAH (ungdomsmedicinska världskongressen) hålls den 19-21 november i Lima, Peru. Alla 
professioner, studenter och ungdomsrepresentanter välkomna att anmäla sig. 
https://iaah.org/events-conferences/iaah-world-congress/ 

EuTEACH kommer ha digital sommarskola i år. Inbjudan kommer under våren. Öppen för 
vårdpersonal som arbetar med ungdomar. 
https://www.unil.ch/euteach/home/menuinst/summer-school/apply-for-summer-school.html 
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15.Övriga frågor 
Ny avhandling om överföring mellan barn- och vuxenvård presenterad vid Göteborgs 
universitet. 
Önskemål om att föreningen ska utnyttja hemsidan mer. 
Önskemål om få tillgång till Skåne Universitetssjukhus expertråds kortfilmer om bemötande i 
vården, till exempel på hemsidan.
Information om att NOBAB på sin hemsida planerar samla webbutbildningar, styrdokument, 
riktlinjer, poddar, hemsidor och annat som gäller barn och ungdomars rätt i vården. Dessa 
ska sorteras i teman och varje tema ska kompletteras med frågor. En redaktion ansvarar för 
detta, den nås via info@nobab.se.

 
Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat. Ordförande Charlotte Nylander sammankallar till konstituerande 
styrelsemöte.

Bilaga 1. Länk till ppt-presentationen från årsmötet: 
https://www.dropbox.com/s/vio0w5cooks6skk/%C3%85rsm%C3%B6te%20210125%20
uppdaterad%20b.pptx?dl=0 

Sekreterare: / Anna Gutniak 
 

Justeras: / Katrin Östlund

Justeras: / Lina Lilja
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