
 
 

Protokoll för årsmötet 2008 i Svenska Psykiatriska 
Föreningen  
 
Tid: torsdag den 13 mars 2008 kl 16:30 – 18:00   
 
Plats: föreläsningssalen Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm 
 
 

1. Årsmötet öppnades 
2. Val av ordförande för mötet; 

Beslut: Till ordförande för mötet valdes prof Ulf Rydberg. 
3. Val av sekreterare för mötet; 

Beslut: Till sekreterare för mötet valdes Dan Gothefors. 
4. Val av två justeringsmän; 

Beslut: Till justeringsmän valdes Carl-Gustaf Olofsson samt Bo Runeson. 
5. Godkännande av kallelse; ordf Christina Spjut beskrev att en medlem inför årsmötet 

rest frågan huruvida kallelse kan gå ut via tidsskriften Svensk Psykiatri, varför 
styrelsen säkerställt det korrekta i detta via kontakt med Läkarförbundets jurist. 
Beslut:  Kallelsen godkänd. 

6. Fastställande av föredragningslista 
7. Behandling av  

i. styrelsens verksamhetsberättelse; Beskrevs översiktligt av ordf 
Christina Spjut, skriftlig verksamhetsberättelse skall vara åtkomlig via 
hemsidan inom kort. 

ii. skattmästarens redogörelse; Beskrevs av skattmästare Olle Hollertz 
som även redogjorde för hur skriftlig ekonomisk redogörelse kan 
erhållas för intresserade.  

iii. revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen; Göran 
Björling (Svante Bäck frånvarande) redogjorde för revisorernas 
bedömning. Kommentarer ang verksamheten – protokoll inte alltid i 
överensstämmelse med senare genomförda aktiviteter, efterlysande av 
tydlig strategi för stöd för landsortens psykiatri. Beslut: Ansvarsfrihet 
beviljades för styrelsen. 

8. Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår 
a. Föreslagen höjning av årsavgiften till 700 kronor. Förslag till att specificera 

kostnaden för tidsskriften Svensk Psykiatri i den totala årsavgiften ska utredas 
av styrelsen. Förslag om höjning till 800 kr restes vid årsmötet men röstades ej 
igenom. Beslut: Höjning av årsavgift till 700 kr beviljades av årsmötet. 

9. Behandling av motioner, ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av styrelsen eller 
väckts av föreningsmedlemmar 

a. Föreslagna stadgeändringar §10 och §12; förslaget och dess bakgrund beskrevs 
av Johan Lundberg.  Beslut:  Föreslagna stadgeändringar godkändes av 
årsmötet. 



b. Motion från Göran Isacsson om att definiera psykiatri. Förslaget distribuerades 
skriftligt till mötesdeltagarna och diskuterades. Beslut: Styrelsen fortsätter 
diskutera motionen och hur andemeningen i motionen kan förverkligas. 
Styrelsen skall återkomma med en rapport vid årsmötet 2009.  

c. Val av hedersmedlem; Beslut: Arvid Carlsson vald till hedersmedlem. 
10. Val av ledamöter till styrelsen enligt §10; 

Beslut: Olle Hollertz fortsatt skattmästare 2 år. David Eberhard fortsatt redaktör 2 år. 
Dan Gothefors fortsatt facklig sekreterare 2 år. Hans Eriksson, Sundsvall, samt Åsa 
Westrin, Lund, invald i styrelsen som övrig medlem för 2 år. Maria Larsson, 
Stockholm, stationär ST-representant i styrelsen för 1 år.   

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
Beslut; Göran Björling och Jerker Hansson revisorer. Bo Sjödin suppleant. 

12. Val av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och 
suppleanter för dessa; 
Beslut: Representanter blir SPFs styrelses ordförande eller den som ordföranden utser.  

13. Val av valberedning; 
Beslut: Anna-Maria af Sandeberg, Göran Tidbäck samt Lars Häggström valdes. 

14. Frågor som skall underställas Svenska Läkaresällskapets fullmäktige; 
      Beslut: Ingen fråga framkom som skulle underställas Sv Läkaresällskapets  
       fullmäktige.  
15. Övriga frågor; Prof Jan Wålinder begärde till protokollet att årsmötet uttalar sitt tack 

till styrelsen för gott arbete det gångna året, bl a för initierandet av Svenska 
Psykiatrikongressen. 

16. Mötet avslutas   
 
     
 
Mötesordförande 
 
 
 
                                                     Ulf Rydberg 
 
 
Justeringsmän 
 
                                                       Carl-Gustaf Olofsson  
 
 
 
                                                         Bo Runesson 
Vid protokollet:  
 
 
                                                      Dan Gothefors, mötessekreterare 
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