Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri den 24 oktober 2008 i
Nobel Forum, Karolinska institutet, Stockholm
Närvarande: Karin Sparring Björkstén, Lars Gustafson, Ingvar Karlsson, Per Allard, Christina
Rittemar Melin, Elizabeth Aller, Ann-Sofie Signér, Patrik Mattsson, Anne Tham, Elsa Andersson,
Britt Serander, Mikael Jerndal, Mats Andersson.
§ 1. Mötet öppnades av Ingvar Karlsson.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Till ordförande för mötet valdes Ingvar Karlsson.
§ 4. Till sekreterare för mötet valdes Christina Rittemar Melin.
§ 5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Britt Serander och Anne Tham.
§ 6. Mötet befanns behörigen utlyst.
§ 7. Röstlängden fastställdes till de närvarande.
§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomi redovisades skriftligen och muntligen.
§ 9. Revisorernas berättelse bifogas. Inga anmärkningar framkom.
§ 10. Resultat- och balansräkningarfastställdes i enlighet med de redovisningar som skett.
§ 11. Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet av årsmötet.
§ 12. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen enligt §9. Valberedningens ordförande har ej
gått att nå, inget förslag förelåg. Årsmötet informerades av nuvarande styrelse att den står till
förfogande. Omval: Karin Sparring Björkstén omvaldes till ordförande för två år. Ingvar Karlsson,
Christina Rittemar Melin och Elizabeth Aller omvalda för två år.
§ 13. Till revisorer omvaldes Jan Lindberg och Elsa Andersson. Till revisorssuppleanter omvaldes
Lars Franzén och Sonja Klingén.
§ 14. Till valberedning valdes Patrik Mattsson. Ulla-Britt Hjelmblink och Finn Hjelmblink valdes
under förutsättning att de ej tackar nej.
§ 15. Årsavgiften Årsavgiften bestämdes fortsatt till 300 kr för medlemmar samt avgiftsbefrielse för
yngre läkare (före specialistkompetens) och för i utlandet bosatta medlemmar.
§ 16. Övriga frågor:
- Resestipendier delades ut till årets stipendiater Mats Andersson och Mikael Jerndal.
- Patrik Mattsson tog upp frågan om placeringsmöjligheter under ST-utbildningen. Stor brist råder.
Styrelsen uppdrogs att inventera frågan. Fråga: kan man på allmän-psykiatriska avdelningar
integrera tjänstgöring i äldrepsykiatri, ex.vis samla fall att diskutera under handledning. Svar från
styrelsen: nej. ST-läkare som saknar lämplig placering kan kontakta landstingspolitiker och
framföra behovet. Betonades behovet av samverkan och förankringsarbete med Svensk Psykiatrisk
Förening och Svensk Geriatrisk Förening.
- Styrelsen fick även i uppdrag att inventera äldrepsykiatriundervisningen i grundkursen i psykiatri i
läkarutbildningen på de olika orterna. Troligen klokast att satsa på 3-dagarskurser för AT-läkare. STläkare som saknar lämplig placering kan kontakta landstingspolitiker och framföra behovet. -- Per
Allard efterlyser åtgärder och konsekvenser av föreningens inventering av landets
äldrepsykiatriresurser. NU-projektet på Socialstyrelsen har avsatt pengar, men inget har hänt.
§17. Mötet avslutades.
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