Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi
Protokoll årsmötet 2016
Tid: 1 juni 17.00-17.45

Lokal: Umeå Folkets Hus
Från styrelsen deltog; Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Torsten Eich, Åsa Johansson
samt Kerstin Elvin adjungerad ledamot i utbildningsfrågor. Därutöver deltog fyra
medlemmar.
1. Årsmötets öppnades
2. Årsmötets bedömdes vara laga annonserat
3. Föredragningslistan fastställdes
4. Ola Winqvist valdes till ordförande för årsmötet.
5. Åsa Johansson valdes till sekreterare för årsmötet.
6. Maria Matl och Torsten Eich valdes till justeringspersoner.
7. Årsberättelsen godkändes. En korrigering angående antalet ST-läkare
redovisades. Totalt finns 26 underläkare i klinisk immunologi och
transfusionsmedicin varav 22 har ST-block.
8. Årsredovisningen godkändes. Inga större förändringa på kontot det gångna
året. Styrelsen förslag att årets överskott på 7 654,00 SEK överförs till
sektionens egna kapital godkändes och förreningen har 156 867,82 SEK.
Revisorerna Birgitta Clinchy och Lucia Mincheva-Nilsson har granskat och
godkänt den ekonomiska redovisningen.
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift det vill säga 200 SEK för
yrkesverksamma läkare, 100 SEK för andra yrkesgrupper och ingen avgift
för pensionerade medlemmar.
11. Val av styrelseledamöter. Sittande styrelse valdes om enligt valberedningskommitténs (Charlotte Dahle, Kerstin Elvin och Marta Christensson) förslag:
Ola Winqvist (Stockholm); Catharina Eriksson (Umeå), Torsten Eich
(Uppsala), Olof Hultgren (Örebro), Clas Malmeström (Göteborg), Birgitta
Omazic (Stockholm), Ana-Maria Vasilache (Linköping) och Åsa Johansson
(Lund).
12. Revisorerna Lucia Mincheva-Nilsson samt Birgitta Clinchy omvaldes till
ordinarie revisorer och Alex Karlsson-Parra till suppleant.
13. Ola Winqvist omvaldes till Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling i
enlighet med sällskapets stadgar.
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14. Till valberedningen valdes Charlotte Dahle och Kerstin Elvin de fick
uppdraget att ta fram ett gemensamt förslag med de transfusionsmedicinska föreningarna inför ett eventuellt samgående vid nästa årsmöte.
15. Vi har fått en ny medlem under året och sektionen har nu 99 medlemmar.
16. Rapport från SKIs representanter i olika grupper. Olof Hultgren är ny
ordförande i Equalis expertgrupp. Arbetet med att diagnostiska riktlinjer för
ANA, celiaki och ANCA kommer att fortsätta. Inga ärenden från SBU eller
socialstyrelsen avseende medicinsk utvärdering har inkommit under året.
17. Kerstin Elvin redogjorde för några av de utbildningsfrågor som
utbildningsutskottet, studierektorerna och sakkunniga arbetat med under
året, bl.a. att utbildningsbok och ST-kurserna är uppdaterade på hemsidan
förövrigt hänvisar hon till årsberättelsen. Kerstin har även deltagit i möten
för att få fram checklistor för A delmålen i ST-utbildningen vilka snart
kommer att publiceras. Två personer önskar utgå ur utbildningsutskottet,
men förslag på ersättare finns. Det finns ett förslag att utbildningsutskottet
ska bestå av de olika orternas studierektorer. Årsmötet finner att detta kan
vara en god idé men föreslår att ett beslut om denna förändring tas efter en
eventuell sammanslagning med de transfusionsmedicinska föreningarna.
Lund ansvara för det diagnostiska provet 2016.
18. Ola Winqvist rapporterade om det arbete som pågått under året inför en
framtida sammanslagning med de transfusionsmedicinska föreningarna,
samt redovisade delar av det stadgeförslag som tagits fram.
Transfusionsmedicin önskar mer tid att för att arbeta med nya stadgar. Nya
stadgar bör vara svenska läkaresällskapet och Läkarförbundet tillhanda
senast i februari 2017. Årsmötet förordar att styrelsen fortsätter verka för ett
samgående.
19. Catharina Eriksson och Johan Rönnelid rapporterade om EASIs (European
Autoimmunity Standardisation Initiativ) arbete med att sammanställa ANCAenkäterna från Europa. Nya rekommendationer för ANCA-utredning samt
referensmaterial för anti-MPO är under utveckling.
20. Alla kliniker behöver inspekteras snarast. Det pågår diskussioner regionalt
om samordna SPUR-inspektion mellan olika verksamheter. Agneta Seger
Mollen, Lotta Dahle och Olof Hultgren är utbildade inspektörer. Ann-Sofie
Liedberg och Åsa Johansson går en SPUR-inspektörs utbildning i
september.
21. Det kommer inte att bli någon Läkarstämman under 2016. Diskussioner
pågår nu inom SLS för formerna av riksstämman, bl.a. finns idéer om att
föra tillbaka vetenskapen till riksstämman, varpå SKIs medverkan åter kan
bli aktuell.
22. SKI är associerad medlem i Federation of Clinical Immunology Societies
(FOCIS). Ola Winqvist berättar om FOCIS olika kommande
utbildningsaktiviteter, bl.a. FOCIS möte i Boston 22 till 25 juni, samt och
”The European Advanced Course in Basic & Clinical”, Institut Pasteur i
Paris 17-19 oktober. Den tionde europeiska workshopen om ”Immune2

mediated Inflammatory Diseases” kommer att hållas i Toulouse den 19-21
oktober. Johan Rönnelid berättar om en ny internationell anti-DNA
antikropps standard som kommer inom en snar framtid.
23. Inga övriga frågor togs upp.
24. Mötets avslutades.

Justeras

Maria Matl

Torsten Eich
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