Protokoll från årsmötet i Svenska Psykiatriska föreningen
Tid: torsdagen den 8/3 2007 kl. 16.00-17.30
Lokal: Norra Latin, Stockholm
26 ledamöter närvarade vid mötet inklusive sittande styrelse

§ 1 Val av ordförande för mötet
Beslut: Jerker Hetta valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av två justeringsmän
Beslut: Tove Gunnarsson och Wolfgang Rutz valdes till justeringsmän

§ 3 Behandling av
§ 3a styrelsens verksamhetsberättelse
Anna Maria af Sandeberg presenterade styrelsens verksamhetsberättelse och lyfte fram några
av de prioriterade frågor som styrelsen och föreningen arbetat med under året:
• Det interna styrelsearbetet har omstrukturerats för att möjliggöra mer utrymme för
diskussion om framtidsfrågor och policyfrågor.
• Tidskriften och hemsidan har varit viktiga både som ansikte inåt gentemot
föreningsmedlemmarna och utåt i kontakt med politiker etc.
• Psykiatrisamordningen har fram till hösten varit en viktig plattform för diskussion
med det politiker och andra aktörer.
• ST-läkarnas subsektion har fått ekonomiskt stöd i starten av sitt arbete där även ett
intensivt internationellt arbete pågått under året.
• CME-kurserna fortsätter och utvidgas i antal.
• Psykiatriplanen har lanserats på politikerveckan i Almedalen, i kommunikation med
den nya regeringen och den har presenterats i Läkartidningen.
• Remissflödet och antalet remissvar har varit något mindre än föregående år.
• Ekonomin har varit god. Satsningar har gjorts bland annat för ST-läkarnas konferenser
och internationell representation. Mer hjälp i det administrativa arbetet köps in av vår
kanslist. Fondhanteringen är en kommande diskussionspunkt.

•
•

Kliniska riktlinjer för suicid och schizofreni har påbörjat sitt arbete.
Utbildningsutskottet har vitaliserats med arbete omkring ST-målbeskrivningen och
samarbete med andra delföreningar, CME-kurser samt SPUR-inspektioner.
Handledarutbildning för ST-handledare har startat och tillsammans med IPULS har
arbete påbörjats att titta på SK-kurser.
• Sjukskrivningsriktlinjer i Socialstyrelsens regi har påbörjats där styrelsemedlemmar
deltar.
Föreningsmöten som anordnats har varit höstmötet med temat riskbedömning.
Professorsmötet handlade om forskning och Hans Ågren hade tagit fram en del material om
situationen inom svensk psykiatrisk forskning. I januari anordnades ett verksamhets- och
chölmöte där regeringen representerades liksom KPV.
Övriga möten där styrelsen representerat redogörs för i verksamhetsberättelsen.
Beslut: Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§ 3b Skattmästarens redogörelse
Olle Hollertz redovisade ekonomin.
Sammantaget är ekonomin stabil. Större utgifter redovisades i verksamhetsplanen; STläkarsatsningen, tidskriften Svensk Psykiatri, hemsidan liksom avgiften för Nordic J
Psychiatry.
Resultaträkning visade följande:
Summa intäkter: 1 523 124 kr
Summa utgifter: 2 209 648 kr
Vårmötet 2006 gick med överskott. Höstmötet 2006 gick med 46 000 i överskott vilket var
något mindre än förväntat.
Angående balansräkningen: Fondkonton tillsammans med aktieinnehav beskrevs där
användningen av dessa bör diskuteras. Sammantaget har tillgångarna minskat vilket har varit
förutsett då syftet inte är att bygga upp ett kapital för en förening som denna.
I finansplan diskuteras utökat kanslistöd, frånvaro av höstmöte som faktorer som kan innebära
ett behov att höja medlemsavgiften vid nästa årsmöte
En fråga väcktes om medlemsavgift och Olle Hollertz informerade om det som är planerat
med ett samlat grepp om medlemsavgifter eftersom det varit svårt att få en överblick när
avgift kan betalas in på så många olika sätt. Fortsättningsvis tar föreningen över detta helt.
.
Beslut: Skattmästarens redogörelse lades till handlingarna

§ 3c Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
C G Olofsson och Karl-Otto Svärd har varit föreningens revisorer och redogjorde för sitt
arbete.
Revisorernas uppgift är att stödja och granska styrelsens arbete. De har så gjort genom att ha
deltagit i vetenskapliga möten, tagit del av verksamhetsberättelse, hemsida, protokoll och
ekonomiska handlingar.
SPF har anordnat möten med aktuella teman. Det har emellertid varit ett anmärkningsvärt lågt
deltagande. Styrelsen har varit aktiv vilket har varit synligt i politiska sammanhang, i
SP och på hemsidan:
Förslag för det kommande arbetet: Viktigt med information om styrelsens arbete och följa
upp styrelsebeslut och detta skulle kunna ske genom att ytterligare utveckla hemsidan.

Viktigt att information inte är inaktuell där. Länk till UEMS och “The Profile of Psychiatrist”
efterfrågas.
Angående skattmästarens arbete: Revisorerna är tillfreds över finansplan och revisorerna
förordar full ansvarsfrihet.
Beslut: Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.

§ 4 Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår
Beslut: Man beslutade att hålla årsavgiften oförändrad, 600 kr. ST-läkare betalar halv
årsavgift.

§ 5 Behandling av ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av
styrelsen eller väckts av föreningsmedlemmar
Inga förslag eller ärenden har lagts fram.

§ 5a Val av hedersledamot (styrelsens förslag)
Anna Maria af Sandeberg föreslog Lars Jakobsson för outtröttligt engagemang för svensk
psykiatri och internationellt engagemang och som en viktig ambassadör för svensk psykiatri.
Beslut: Lars Jakobsson valdes till hedersledamot i föreningen

§ 5b Styrelsens förslag till stadgeändring angående styrelsens
sammansättning
Göran Rydén presenterade bakgrunden till förslaget att ändra stadgarna för att möjliggöra att
fler ledamöter kan väljas in i styrelsen med möjlighet att utöver stipulerade ledamöter välja
ytterligare mellan 3 och 6 ledamöter. Det framkommer emellertid att stadgarna bör ses över i
ett mer samlat grepp och den kommande styrelsen bör se över eventuella ytterligare
ändringar. Bland annat kommer det att behövas bara 4 ledamöters närvaro för beslut trots
utvidgning av styrelsen. Detta bör ses över liksom ytterligare formuleringar.
I stort är dock stadgarna fortfarande ändamålsenliga.
Beslut: Styrelsens förslag godkändes med tillägget att styrelsen uppdras att arbeta vidare
med stadgarna för att justera frågan om majoritet i styrelsebeslut.

§ 6 Val av ledamöter till styrelsen enligt § 10 i stadgarna
Valberedningen har haft ett svårt arbete att hitta ledamöter. Emellertid förelåg vi årsmötet ett
fullständigt förslag.
Var och en valdes var och en för sig.
Beslut: Följande personer valdes enligt valberedningens förslag:
Christina Spjut till ordförande,
Liselotte Risö Bergerlind till vice ordförande,
Hans-Peter Mofors till sekreterare,
Tove Gunnarsson med förslaget att fylla funktionen som vetenskaplig sekreterare,
Dan Gothefors med förslaget att fylla funktionen som facklig sekreterare som fyllnadsval,
Rolf Adolfsson med förslaget att fylla funktionen som Riksstämmoansvarig.

§ 7 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslut: Göran Björling och Svante Bäck valdes till revisorer
Till suppleanter valdes Inger Blennow och Kimmy Lindholm

§ 8 Val av representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa
Beslut: Styrelsen förslås att besluta om representanter till Svenska Läkarsällskapets
fullmäktigeförsamling.

§ 9 Val av valberedning
Beslut: Göran Tidbeck, Lars Häggström och Anna Maria af Sandeberg valdes till
valberedning.

§ 10 Frågor som skall underställas Svenska Läkaresällskapets
fullmäktige
Inga frågor framkom.

§ 11 Övriga frågor
C G Olofsson presenterade förslag om AT-tjänst: Psykiaterbristen lyfts fram. Meningsfull
AT-tid blir allt svårare med de 3 månader som de idag har. Ett förslag har skrivits fram där
förlängd AT-tid föreslås med en fråga om årsmötet ställer sig bakom förslaget eller att
styrelsen arbetar vidare med frågan med eget förslag som sedan går vidare.
Som kommentar nämns frågan om EU-direktiv och den problematik som detta kan innebära
för frågan.
Beslut: Styrelsen tar till sig frågan och arbetar vidare med denna.
Mot slutet av mötet blev det diskussion om det låga deltagarantalet vid föreningens aktiviteter
där några av de synpunkter som framkom sammanfattas i nedanstående öppna frågor.
Har analys gjorts? Ingen riktigt bra analys finns och försök att förändra mötesformerna har
inte gett förväntade resultat. Samtidigt kan förändringar som gjorts ta tid att sätta sig
Vad vill medlemmarna ha? Detta är en viktig fråga. Styrelsen tar till sig och arbetar vidare
med denna fråga.
Styrelseengagemang och stöd blir viktiga frågor. Det tar tid att sätta förändringar på plats.
CME-kurser är på gång.
Kompetensportföljen kommenteras liksom incitament via lönesättning.
Mötesformen: Ska andra än psykiater bjudas in till möten?
Finns andra svårigheter att komma på möten? Subspecialisering gör att alltfler möten blir
nischade. En möjlighet skulle vara att försöka samla alla dessa olika möten.

§ 12 Mötet avslutades
Följande avgående styrelsemedlemmar avtackades av den nye ordföranden Christina Spjut:
Anna Maria af Sandeberg
Göran Rydén
Nils Lindefors
Mötet avslutades därefter.
Vid protokollet
, mötessekreterare
Tove Gunnarsson, justeringsman

Jerker Hetta, mötesordförande
Wolfgang Rutz, justeringsman

