Protokoll för styrelsemöte
Svensk klinisk immunologisk förening
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet

2016-11-02 kl. 15.00
Deltagare: Ola Winqvist (OW), Claes Malmström (CM), Catharina Eriksson (CE) och
Åsa Johansson (ÅJ).
Frånvarande: ), Ana-Maria Vasilache (AMV), Olof Hultgren (OH), Torsten Eich (TE),
Kerstin Elvin (KE)

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll godkändes.
3. Efter kontakt med Ann-Charlotte Wikström har vi kommit fram till att inte
officiellt uppmärksamma Birgitta Omazics bortgång.
4. OW fick förhinder och kunde inte delta i höstens representantskapsmöte för
läkarförbundets specialistföreningar i Stockholm den 10 november.
5. Sammangående med Transfusionsmedicin. AMV kunde inte delta i dagens
möte men har skickat in kommentarer på SFTMs förslag till stadgeändringarna.
TE och OH har läst SFTMs förslag och hade inga ytterligare kommentarer. Vi
beslutar att föreslå AMVs ändringar av § 15 för SFTM (förändringar är
markerade i blått, var god se nedan). OW kontaktar SFTMs ordförande och
berättar om vårt förslag samt föreslår ett gemensamt styrelsemöte den 20/1
eller den 27/1 2017.
§15 Styrelsen omfattar sju personer samt två suppleanter. Föreningens styrelse består av
ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare,
kassör och en ledamot.
Samtliga ledamöter skall vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet och bör om behörig
därtill vara medlemmar i Sveriges läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är
reglerat i § 7, andra stycket.
Styrelsen skall ha en jämn representation av företrädare för klinisk immunologi respektive
transfusionsmedicin. Som företrädare menas att huvudsaklig aktiv yrkesutövning utförs
inom området.

Ordförande eller vice ordförande samt facklig sekreterare och minst ytterligare två ordinarie
ledamöter och en suppleant skall vara medlemmar i Sveriges läkarförbund.
Styrelsens ledamöter väljs för två år, men kan därefter omväljas två gånger för två år i taget.
Man bör sträva efter att inte stor del av styrelsen nyväljs vid samma tillfälle, samt att
företrädare från olika delar av landet är representerade.
Förutom ordförande och vice ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

6. Nästa telefonmöte 170202 kl. 14-15.
7. Mötet avslutas

