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Styrelseberättelse för Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin (SLFTM), 
verksamhetsåret 2009-2010. 

 
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret sedan ordinarie årsmöte på Umeå Folkets 
Hus, 2009-05-26, (mandattidens utgång inom parentes):   
 
Ordförande  Agneta Wikman    (2010, omval 2008)  
Facklig sekr./Kassör Jannica S Johannesson  (2012, omval 2008) 
Ledamöter  Ewa Lassén    (2010, omval 2008) 
   Jan Konar   (2010, nyval 2008) 
Suppleanter  Jonas Nordberg   (2010, omval 2008)  
   Emma Watz   (2010, nyval 2008) 
  
Revisorer under året: Nicholas Holthuis (mandattid tom 2010) samt Miodrag Palfi (mandattid 
tom 2011). Revisorssuppleant: Fredrik Boström (mandattid tom 2011). 
 
Valberedningen har bestått av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Agneta Seger Mollén 
och Stella Larsson. 
  
Föreningens medlemmar per den 17 december 2009, uppgick till 98 personer varav 36 
pensionärer. 
Enligt läkarförbundets lönestatistik över landstings- och kommunanställda läkare för 
november 2008 redovisas under rubriken ”Månadslön per specialitet-utvalda befattningar” 
endast 36 st specialistläkare och under rubriken ”ST-läkare” 11 st inom specialiteten Klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin.  
 
För att bla bättre kunna planera behov av IPULS-kurser inom specialiteten gjordes ett försök 
att få en företeckning över samtliga ST-läkare inom specialiteterna via läkarförbundets 
medlemsservice och socialstyrelsens register, vilket efter månader av väntan resulterade i en 
lista över redan befintliga specialister.  
Ett nytt försök till att sammanställa en förteckning kommer att ske genom utskick till chefer 
alternativt utbildningsansvariga på klinikerna. 
 
Föreningens kontanta tillgångar uppgick till 11 126,54:- per den 31 december 2009. 
Av dessa överfördes senare 6009,50:-, dvs medlemsavgifter för 2009, till SFTM. 
 
Årsavgiften har under verksamhetsåret varit 50:-. 
 
Ett antal dokument har från läkarförbundet remitterats till föreningen för kännedom, 
granskning och synpunkter. 
Samtliga relevanta dokument har även remitterats till SFTM som också handlagt dessa. 
Föreningen har dock lämnat synpunkter angående remissen ”En nationell cancerstrategi för 
framtiden”. 
 
Föreningen har haft möjlighet att delta vid representantskapsmöten 2009-10-06--07 och  
2010-03-30.  
En observatör från föreningen fanns på plats vid fullmäktigemötet 2009-12-03--04. 
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Protokoll och handlingar från läkarförbundets större möten finns publicerade på  
www.slf.se under Förbundet/Protokoll. 
 
Verksamhetsberättelse för Sveriges läkarförbund finns i pappersform hos sekreteraren, och 
kan dessutom läsas på läkarförbundets hemsida. 
 
Malmö 2010-05-06 
 
Jannica S Johannesson 
Facklig sekr./Kassör 
 

http://www.slf.se/

