
 
 
Protokoll för Svenska Psykiatriska Föreningens årsmöte 2009  
 
Tid: Torsdag den 12 mars klockan 16:00 
 
Plats: Filmstaden Bergakungen på Skånegatan 16, Göteborg 
 

1. Årsmötet öppnades av ordföranden Christina Spjut. 
2. Som ordförande för mötet valdes Christina Spjut. 
3. Som sekreterare för mötet valdes Hans-Peter Mofors. 
4. Som justeringsmän valdes Lars Farde och Gertrud Sjövall. 
5. Kallelsen till mötet godkändes. 
6. Föredragningslistan godkändes. 
7. Behandling av  

i. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Innehållet i verksamhetsberättelsen lästes igenom och förklarades. Tidigare 
årsmötes motion från Göran Isacsson ansågs besvarad. 

ii. Skattmästarens redogörelse 
Olle Hollertz redogjorde för det gångna årets ekonomi. Ett underskott om drygt 
100 tkr noterades. Underskottet främst beroende på att föreningen debiterats för 
två årsprenumerationer av Nordic Journal of Psychiatry under 2008. 

iii. Revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Revisorernas rapport beskrevs av Göran Björling. Styrelsens arbete berömdes. 
Förslag att styrelsen ser över föreningens lönepolicy för inhyrda föreläsare samt 
vilken researrangör som används. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

8. Årsavgiften för nästkommande arbetsår beslöts förbli oförändrad, sjuhundra kronor. 
9. Behandling av motioner, ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av styrelsen eller 

väckts av föreningsmedlemmar 
Föreslagen stadgeändringar §8 – ny formulering beslöts: 

Medlem erlägger årligen till föreningen av föreningsmöte fastställd avgift. 
Hedersledamot är befriad från årsavgift. 
Medlem som underlåtit att betala årsavgift anses ha utträtt ur föreningen 
nästföljande år. 

10. Val av ledamöter till styrelsen enligt §10 
a. Som ny ordförande valdes Lise-Lotte Risö Bergerlind 
b. Som ny vice ordförande valdes Robert Rydbeck 
c. Som ny ledamot valdes Francisco Barca 
d. Tove Gunnarsson omvaldes som vetenskaplig sekreterare tillika redaktör 
e. Hans-Peter Mofors omvaldes som sekreterare 
f. Marcus Persson accepterades som föreslagen SPF-ST representant, förutsatt att 

denne väljes av SPF-ST. 
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

a. Göran Björling och Jerker Hansson omvaldes som revisorer. 
b. Som revisorssuppleant valdes Inger Blennow. 

12. Val av representanter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och 
suppleanter för dessa 

a. Styrelsen uppdrogs utse dessa inom ramen för styrelsearbetet. 
 
 



13. Till ny valberedning valdes Lars Häggström, Christina Spjut och Anna-Maria af 
Sandeberg. 

14. Frågor som skall underställas Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 
Inga frågor rapporterades.  

15. Övriga frågor 
a. Anna Åberg-Wistedt utsågs till hedersledamot i SPF 
b. En fråga har kommit från Nordiska samarbetskommittén angående Estlands 

medlemskap i denna. Mötet beslöt att stödja detta medlemskap. 
c. Göran Björling ställde fråga om ansvar för utbildning av ST-handledare. Är 

detta ett ansvar för Svenska Läkaresällskapet? Tove Gunnarsson och Lise-
Lotte Risö Bergerlind besvarade att SLS är medveten om behovet och att 
frågan diskuteras i utbildningsutskottet. Styrelsen ska aktivt följa och driva på 
denna utveckling. 

d. Hans Bendz frågade om de gamla riktlinjerna om schizofreni har utvärderats? 
Tove Gunnarsson åtog sig att vidarebefordra frågan till gruppen som arbetar 
med de nya riktlinjerna. 

e. Susanne Bejerot tog upp frågan om principerna för SK-kursers genomförande, 
och om kravet på yttre struktur som Metis-kurser har. Klargörande om att SK-
kurser tills vidare kommer att ske både enligt traditionell SK-modell och enligt 
Metis-modell. Medel finns att söka för genomförande av SK-kurser. Detta ska 
kommuniceras i Svensk Psykiatri. 

f. Göran Isacsson diskuterade kring de av Socialstyrelsen föreslagna nationella 
riktlinjerna för behandling av ångestsyndrom och förstämningssjukdom. Mötet 
fann det upprörande att SPF inte finns med som remissinstans. Beslut fattades 
att Hans Ågren ska leda en grupp som bereder remissvar från SPF till 
Socialstyrelsen. Även beslut att begära förlängd remisstid. 

16. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
 
Christina Spjut   Hans-Peter Mofors 
Mötesordförande   Sekreterare 
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Lars Farde    Gertrud Sjövall 
 


