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Styrelseberättelse för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM), 
verksamhetsåret 2005-2006. 

 
 
Styrelsen valdes vid ordinarie årsmöte på USÖ, Örebro 050510:   
 
Ordförande  Jan-Olof Hildén 
Facklig sekr./Kassör Jannica Samuelsson  
Ledamöter  Ewa Lassén  
   Lena Åberg 
Suppleanter  Per-Olof Forsberg 
   Birgitta Nilsson Sojka 
 
Revisorer har varit Nicholas Holthuis samt Miodrag Palfi. Revisorssuppleant var Fredrik 
Boström. 
 
Valberedningen har bestått av Ulf Johnson (sammankallande), Rut Norda och Lennart 
Rydberg. 
  
Föreningens medlemmar per den 6 september 2005, uppgick till 114 personer, varav 44 
pensionärer. 
 
Ett extra ordinarie telefonmöte ägde rum 2005-06-21, där merparten av styrelsen för SLFTM 
deltog, med anledning av Plusgirots skärpta regler för byte av kontotecknare och kontonamn. 
Dels fastslogs vilka av styrelsemedlemmarna som var tänkta att i fortsättningen teckna 
föreningens Plusgirokonto, dvs ordförande och kassör, samt personnummer på desamma, dels 
fastslogs att namnet på föreningen som tecknar Plusgirokontot är Svenska Läkares Förening 
för Transfusionsmedicin. 
 
Årsavgiften har varit fortsatt oförändrad under verksamhetsåret; 10:-. 
Föreningens kontanta tillgångar uppgick till 30 993:- per den 31 december 2005, varav 
29 656:- utgjorde medlemsavgifter avsedda för SFTM. Skulden reglerades 2006-01-02. 
 
Föreningen har vid ett tillfälle representerats på centralt fackligt möte; vid 
specialistföreningarnas representantskapsmöte i Stockholm 2005-10-27. 
Protokoll från representantskapsmöten och övriga fackliga möten finns att läsa på www.slf.se 
under Om oss/protokoll. 
 
Regeringen har beslutat om den nya specialitetsindelningen. Beslutet träder i kraft 1/7 2006, 
och det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring inrättas våren 2006. Rådet kommer att 
bistå Socialstyrelsen bla med att utarbeta målbeskrivningar för de olika specialiteterna. Inom 
den nya specialitetsindelningen finns 56 specialiteter, varav 31 basspecialiteter, 23 
grenspecialiteter och två tilläggsspecialiteter. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 
blir en basspecialitet. Nytt är också att meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas i 
specialiseringstjänstgöringen. 
  
 
 

http://www.slf.se/
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Ett flertal dokument har remitterats till föreningen för granskning och synpunkter. De flesta 
har också skickats till och handlagts av SFTM. Två remisser har dock SLFTM granskat: 
”Socialstyrelsens allmänna råd om smittspårning” samt ”Promemoria om sekretess i 
donationsregister”. Inga kommentarer eller tillägg ansågs aktuella.  
 
En person har genomgått specialistexamination under verksamhetsåret.  
 
Vad gäller föreningens övriga aktiviteter hänvisas till årsberättelsen från den vetenskapliga 
delen av föreningen.  
 
Lund 2006-05-04 
 
 
 
Jannica S Johannesson 
Facklig sekr./Kassör 
 
 
 
 
 


