
SVENSKA LÄKARES FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN 
 
Protokoll fört vid årsmöte tisdagen den 26 maj 2009, Umeå folkets hus. 
 
§1 
Årsmötet förklarades öppnat  
 
§2 
Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst och dagordningen fastställdes. Två övriga frågor 
anmäldes. 
 
§3  
Agneta Wikman valdes till ordförande för mötet 
 
§4 
Till sekreterare för mötet valdes Jannica S Johannesson 
 
§5 
Till justeringspersoner valdes Ewa Lassén och Jan Konar. 
 
§6 
Styrelseberättelsen för verksamhetsåret 08-09 inklusive ekonomisk rapport för 2008 lästes 
upp. 
Revisonsberättelse avgavs. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslogs. 
 
§7 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§8 
Val av styrelsemedlemmar. 
Ingen av styrelsemedlemmarna har avsagt sig sin position. Styrelsen har under året bestått av: 
 
    Mandattid tom 
Ordförande   Agneta Wikman 2010   
Fackl. Sekr./Kassör Jannica S Johannesson 2012  
Ledamöter  Ewa Lassén  2010   
  Jan Konar  2010  
Suppleanter  Jonas Nordberg 2010   
  Emma Watz  2010                        
 
§9 
Val av revisorer ej aktuellt då mandatperioder för tidigare valda revisorer och 
revisorsuppleant ej utgått. 
Revisor   Nicholas Holthuis  2010 
Revisor  Miodrag Palfi 2011 
Revisorsuppleant Fredrik Boström 2011 
 
§10 
Valberedningen har bestått av Birgitta Nilsson Sojka (sammankallande), Stella Larsson och 
Agneta Seger Mollén. Samtliga tre fortsätter sitt uppdrag även under nästa verksamhetsår. 



 
§11 
Årsavgiften oförändrad 50:-. 
 
§12 
Johanna Strindberg och Nicholas Holthuis är SPUR-inspektörer från Transfusionssidan inom 
specialiteten. Nicholas rapporterar kort om historik, syfte och metod vid SPUR-inspektioner. 
 
§13 
Ingen specialistexamination har varit aktuell under året.  
 
§14 
Som extern bedömare vid prövning av ansökan om specialistkompetens är Folke Knutson 
utsedd, Agneta Wikman är reserv. 
 
§15 
Övriga frågor:  
I. Sekreteraren efterlyser stadgarna för SLFTM. 
II: Sekreteraren föreslår att föreningen skall avge svar på remissen ”En nationell 
cancerstrategi för framtiden”. I remissen står bla att cancervårdens organisation behöver 
förbättras samt att nationellt samarbete blir alltmer nödvändigt och måste ges fastare former. 
För att uppnå detta skall bla olika arbetsgrupper tillsättas. 
Samverkande blodsystem är en redan existerande arbetsgrupp som torde kunna vara 
behjälplig och ingå i den satsning man ämnar göra. 
Rut Norda erbjuder sig att tillhandahålla information kring samverkande blodsystem så att ett 
kort svar kan beredas och skickas in av sekreteraren. 
 
§16 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
Umeå 2009-05-26 
 
 
Jannica S Johannesson 
Facklig sekreterare/Kassör 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Ewa Lassén    Jan Konar 


