
Svensk Förening för Resemedicin Protokoll årsmöte 
 2016-04-06 

1 

Årsmöte i Svensk Förening för Resemedicin 

Tid  och plats: 

6 april 2016 kl 19:00 på Smittskydd Stockholm, Magnus Ladulåsg 63A , föreläsningssalen. 

 

§ 1 Årsmötes öppnas 

Charlotta Zacharias hälsade alla medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2  Val  av mötesordförande 

Årsmötet valde enhälligt Charlotta Zacharias till mötesordförarande. 

 

§ 3 Val av sekreterare för  mötet 

Mötet  godkände styrelsens val av protkollförare/sekreterare för mötet. 

 

§ 4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar  och därmed faställande av röstlängd. 

Antal röstberättigande medlemmar räknades till  24 st.  Årsmötet beslutade faställa röstlängden. 

 

§ 5 Val av 2 personer att jämte ordförande  justera protokollet. 

Årsmötet valde Marianne Sjöblom och Monica Cederblom  att justera protokollet. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen 

 

§ 7  Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning 

Årsmötet ansåg att mötet var behörigen utlyst enligt stadgarna. 

 

§ 8  Styrelsens genomgång av årsredovisningen 

Ordförande Charlotta Zacharias gick igenom verksamhetsberättelsen för 2015. Den finns att läsa i sin helhet på 

www.sefr.se. Berit Magaard gick igenom bokslutet och talade lite kort om ekonomin. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp för årsmötet. Revisorerna föreslog att årsmötet skulle tillstyrka ansvarsfrihet för 

styrelsen.  

 

§ 10 Beslut om faställande av resultat – och balansräkning 

Årsmötet beslutade  fastställa resultat -och balansräkning. 

 

§ 11 Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade enhälligt  bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 

http://www.sefr.se/


Svensk Förening för Resemedicin Protokoll årsmöte 
 2016-04-06 

2 

§ 12 Fastställande av medlemsavgift 

Idag är medlemsavgiften 100 kr , styrelsen föreslog en höjning på 100 kr. 

Årsmötet tog ett beslut om en höjning av medlemsavgiften. Den  blir då 200 kr från och med 2017. 

 

§ 13 Val av styrelseledamöter   

Helena Hervius-Askling  föredrog valberedningens förslag på nya ledamöter till styrelsen i Svensk förening för 

Resemedicin. 

Charlotta Zacharias  omval 

Berit Magaard omval 

Monica Cederblom omval 

Catharina Rizell och Martin Angelin    -valda 2015 på 2 år 

Nyval 

Philip von Zweigbergk 2 år. 

Årsmötet bifall valberedningens förslag. 

 

§ 14 Val av  revisorer  på 2 år 

Valberedningen föreslog omval av Linn Vidale  och Annika Holm samt omval av revisorsuppleant Torbjörn Noren.  

Årsmötet biföll valberedningens förslag. 

 

§ 15  Val av valberedning på 2 år 

Årsmötet beslutade välja om Meta Bolinder, Per-Arne Parment och sammankallande Helena Hervius-Askling.  

 

§ 16 Beslut om stadgeändring 

Berit Magaard gick igenom det nya stadgeförslaget.  

Efter diskussion på stämman kunde årsmötet enas om ändring av det nya stadgeförslaget gällande § 8. Kallelse 

till årsmötet utsänds till medlemmarna 8 veckor före årsmötet. I samma paragraf står vidare: Medlem som vill 

lämna in en motion ska skicka den till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.   

Beslut att godkänna de nya stadgarna togs enhälligt av årsmötet. 

 

§ 17  Årsmötet avslutas 

Årsmötesordförande Charlotta Zacharias tackade alla närvarande medlemmar och avslutade  

årsmötet. 

 

Vid protokollet 

 

Catharina Rizell 

 

 

Justeras Charlotta Zacharias Marianne Sjöblom Monica Cederblom 
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Årsmöte Övriga punkter  

 

Information om NECTM   London i juni -2016 

och status för NECTM Stockholm 2018 

Charlotta Zacharias informerade på årsmötet 6 april 2016 att Svensk förening för Resemedicin sänder ut 2 st 

stipendiater till London i juni. 

Det fanns flera sökande. Maria Eriksson, sjuksköterska från Dala Vård och Vaccin AB i Borlänge samt Anja 

Rosdahl, läkare på Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro får representera Sverige och vår förening. 

Charlotta meddelade vidare att det i dagsläget är  25 st anmälda varav 19st från vår förening. 

(status i april -2016) 

För NECTM 2018 i Stockholm har SFR  kommit så långt att lokal är preliminärt bokad, City Conference Center. In 

Conference, som organiserar London konferensen, har fått uppdraget att även organisera konferensen i 

Stockholm.  

SFR avvaktar med definitivt beslut efter London för att se hur  den ekonomin faller ut. 

 

Hedersmedlemmar 

2 st hedersmedlemmar fick blommor och diplom  och  tackades för sitt engagemang, 

Prof Lars Rombo och Prof Lars Lindquist.  

 

 

 


