Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri den
25 september 2009 på Nobel Forum, Karolinska Institutet, Stockholm

Närvarande: Medlemmarna Karin Sparring Björkstén, Per Allard, Elsa Andersson, Mila Andersson,
Ulla-Britt Hjelmblink, Patrik Mattsson och Britt Serander samt administrativ assistent Doris Cedergren

1) Mötet förklarades öppnat.
2) Dagordningen godkändes med ett tillägg av Per Allard under övriga frågor.
3) Till ordförande för mötet valdes Karin Sparring Björkstén.
4) Till mötets sekreterare valdes Doris Cedergren
5) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Britt Serander och Mila Andersson
6) Mötet befanns behörigen utlyst
7) Röstlängden fastställdes till de närvarande förutom Doris Cedergren
8) Verksamhetsberättelsen redovisades skriftligen o muntligen av ordföranden och den
ekonomiska redovisningen av kassören Per Allard.
9) Förtroendevald revisor Elsa Andersson föredrog revisionsberättelsen
10) Resultat- och balansräkningen fastställdes i enlighet med lämnade redovisningar
11) Styrelseledamöterna beviljades full ansvarsfrihet
12) Val av ledamöter till styrelsen: Per Allard (omval) och Patrik Mattson (nyval) och Ingmar
Skoog (nyval) valdes. Ann-Sofie Signér och Lars Gustafson lämnade styrelsen men var ej
närvarande för avtackning.
13) Val av revisor o revisorssuppleanter: Elsa Andersson (omval) och Lars Franzén (nyval) valdes
till revisorer och Sonja Stenqvist Klingén och Mila Andersson till revisorssuppleanter under
förutsättning att även de icke närvarande accepterar.
14) Till valberedning valdes Ulla-Britt Hjelmblink och Lars Gustafson (under förutsättning att han
accepterar) . Föreslogs att också adjungera en allmänläkare till gruppen.
15) Medlemsavgiften för år 2010 bestämdes vara oförändrad, 300 kr för specialister. Icke
specialister och utomlands bosatta medlemmar är befriade från avgift.
16) Per Allard redovisade sammanställning av svaren från ”Enkät beträffande omfattning och
utformning av ämnet äldrepsykiatri inom läkarutbildningen i Sverige” (från samtliga
lärosäten förutom Uppsala). Diskuterades hur man bäst skulle kunna använda sig av

materialet – publicera i Läkartidningen samt att sammanslå denna med den tidigare
publicerade artikeln i Läkartidningen och försöka få den publicerad i ngn internationell
tidsskrift.
17) Det diskuterades huruvida icke specialister i fortsättningen skall vara avgiftsbefriade. Frågan
sammankopplades med brister i medlemsregistret och omhändertagande av nya
medlemmar. Uppdrogs åt styrelsen att arbeta vidare med medlemsvård. Vid nästa årsmöte
skall frågan återigen tas upp.
18) Mötet avslutades
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