
 
 

 

Protokoll för styrelsemöte 

Svensk klinisk immunologisk förening 
Sektion inom Svenska Läkaresällskapet och förening inom Svenska Läkarförbundet 

 
2017-02-02 kl. 15.00 

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

1. Mötet öppnades 
 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

3. OW har diskuterat med SFTMs ordförande och enligt preliminärt besked tycker de 
att våra ändringar verkar OK. SFTM önskar ett fysiskt möte för att göra en sista 
avstämning. OW kontaktar SFTMs ordförande med förslag på olika datum. Vi 
beslutar att ordförande samt en till två personer får representera SKI på detta möte. 
OW återkommer med tid och därefter beslutas om vilka som ska delta.  

 
4. Internationella kontakter. CE inget nytt att rapportera angående EASI. Johan 

Rönnelid har blivit uppmanad att kandidera för att ingå även i klinisk kemis 
harmonisering av autoantikroppsanalyser. Detta skulle medföra att SKI får inblick 
även i denna process. ”2017 års EWIMID ”11th European workshop on Immune 
mediated Inflammatory Diseases” kommer att hållas den14-16/12 i Utrecht.  FOCIS 
möte 2017 kommer att hållas mellan den 14 och den 17 juni i Chicago.  
 

5. Utbildningsfrågor. Riktlinjerna för fortbildning av specialister ska bli tillgängliga på 
hemsidan. OW ber Kerstin att maila riktlinjerna till Muhammad Abedi. 

 
6. Utbildningsutskottet (UU) planerar avgå i samband med sammanslagningen av SKI 

med SFTM och föreslår att det nya UU utgörs av ST-studierektorerna för KITM 
samt 2 ST-läkare inom KITM. Efter en kort diskussion enas vi om att det är rimligt 
att en studierektor från varje lärosäte ingår i UU.  
 
 



 
 

7. Ekonomi CE. De samlade intäkterna uppgår 204 266,82 SEK. Under 2016 blev 
det ett överskott på 48 699 SEK. Kursen i autoimmunitet och allergi inbringade 
ett tillskott på 43899 SEK till följd av sponsring. Medlemsavgifter 2016 
uppgick till 5800 SEK.  Läkarförbundet har börjat redovisa antalet betalande 
medlemmar månadsvis from 2017. Antal betalande medlemmar via 
läkarförbundet i för årets första månad var 30 st. Vi har även fått in två 
medlemsavgifter från två medlemmar som inte är knutna till läkarförbundet. Vi 
har totalt 110 medlemmar, varav 17 är pensionärer och därmed är befriade från 
medlemsavgift.  
 

8. Kort diskussion om huruvida SKI och SFTM ska slå ihop sina konton efter en 
eventuell sammanslagning. Förslagsvis kan man ha två kassörer första året 
efter en sammanslagning då deklaration görs kalenderårsvis.  
 

9. TE berättar om höstmöte i Uppsala för KITM den 30-31/8. Det kommer att ordnas 
en ST-kurs under eftermiddagen och kvällen dagen innan själva mötet startar Alla 
ST-läk uppmanas att åka. Möte med SFTM och SKI planeras in under förmiddagen 
den 30/8. För övrigt följer mötet samma upplägg som föregående år. 

 
10. SLS fullmäktigemöte blir den 9 maj. OW deltar. 

 
11.  Nästa telefonmöte 170403 kl. 14-15. 

 
12.  Mötet avslutas 

 
 
 
 


