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Styrelsen valdes vid ordinarie årsmöte på Linköping Konsert och Kongress,  
Linköping 2006-05-09:   
 
Ordförande  Agneta Wikman   (nyval) 
Facklig sekr./Kassör Jannica S Johannesson  
Ledamöter  Ewa Lassén  
   Lena Åberg 
Suppleanter  Jan Konar  (nyval) 
   Jonas Nordberg  (nyval) 
 
Revisorer under året: Nicholas Holthuis samt Miodrag Palfi. Revisorssuppleant: Fredrik 
Boström. 
 
Valberedningen, som tillträdde i samband med årsmötet har bestått av Birgitta Nilsson Sojka 
(sammankallande), Agneta Seger Mollén och Stella Larsson. 
  
Föreningens medlemmar per den 6 september 2005, uppgick till 115 personer, varav 44 
pensionärer. 
 
Årsavgiften har varit fortsatt oförändrad under verksamhetsåret; 10:-. 
Föreningens kontanta tillgångar uppgick till 1 482:- per den 31 december 2006.  
De 29 656:- av föreningens tidigare tillgångar som utgjorde medlemsavgifter avsedda för 
SFTM överfördes 2006-01-02 till SFTM . 
 
Föreningen har vid två tillfällen representerats på centrala fackliga möten; vid 
specialistföreningarnas representantskapsmöte i Stockholm 2006-11-09, samt i form av 
observatör på Fullmäktigemötet i Lund 1-2 juni 2006. 
Kommande möten för specialistföreningarnas representantskap är planerade till 2007-04-19 
samt 2007-11-08.  
Protokoll från representantskapsmöten och övriga fackliga möten finns att läsa på www.slf.se 
under Om oss/protokoll. 
 
Nya specialitetsindelningen trädde i kraft 2006-07-01 och innebär 56 specialiteter; 31 bas-,  
23 gren- och 2 tilläggsspecialiteter. Specialiteten Transfusionsmedicin slogs ihop med Klinisk 
immunologi till den gemensamma basspecialiteten Klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin. En övergångsbestämmelse gäller om att läkare med legitimation före 
ikraftträdandet har rätt att få bevis om specialistkompetens enligt äldre bestämmelser om 
ansökan görs senast 2013-12-31. 
 
.Läkarförbundet har lämnat sina yrkanden inför 2007 års löneavtal till Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), bla kräver Läkarförbundet lägst 3,5 % i löneöversynerna 2008 och 
2009. 
 
 

http://www.slf.se/
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Läkarförbundet har utgivit en skrift; ”Läkare behövs som chefer”. Skriften finns att få hos 
sekreteraren, och går också att rekvirera från Läkarförbundet.  
 
Ett antal dokument har remitterats till föreningen för granskning och synpunkter.  
Två remisser har SLFTM besvarat; ”Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk 
undersökning och genetisk information” samt ”Donationsrådets rekommendationer om 
donationsansvarig läkare och kontaktansvarig sjuksköterska”. Inga kommentarer eller tillägg 
ansågs dock aktuella.  
 
Ingen har genomgått specialistexamination under verksamhetsåret.  
 
Föreningarna SLFTM och SFTMs huvudsakliga arbete har skett via SFTM. För detaljer 
hänvisas därför till den vetenskapliga föreningens årsberättelse. 
 
Malmö 2007-04-16 
 
 
 
Jannica S Johannesson 
Facklig sekr./Kassör 
 
 
 
 
 


