Protokoll fört vid årsmötet för Svenska Psykiatriska Föreningen
2005-04-21
§1 Mötet öppnades av Föreningens ordförande Hans Ågren.
§2 Parentation över avlidna medlemmar.
§3 Till mötesordförande valdes Conny Nordin.
§4 Till mötessekreterare valdes Bo Sjödin.
§5 Till justeringspersoner valdes Jerker Hanson och Gertrud Sjövall.
§6 Kallelsen till årsmötet godkändes.
§7 Föredragningslistan fastställdes.
§8 Verksamhetsberättelsen redovisades av Hans Ågren. Bilägges
protokollet. Carl-Gustav Olofsson framhöll vikten av att information
kommer ut till klinikerna från den arbetsgrupp som avser utveckla en
övergripande strategisk målbeskrivning för svensk psykiatri.
§9 Skattmästaren redovisade föreningens ekonomi. Resultaträkning,
balansräkning och finansplan föredrogs. Föreningens ekonomi är i god
balans, ett rörelseöverskott finns.
§10 Karl-Otto Svärd redovisade revisionsberättelsen. Skattmästarens
redovisning beskrivs av revisorerna som tillfredsställande. Avgifterna till
NJP diskuterades då de anses höga. Anna-Maria af Sandeberg
redogjorde för de diskussioner som förts i det nordiska samarbetet.
Medlemsavgifterna i de övriga nordiska länderna är väsentligt högre än i
Sverige vilket gör att NJP tar en relativt lägre andel av deras
medlemsavgift. Mötet uppdrog åt styrelsen att se över avtalet med
Taylor&Francis när det nästa gång går ut.
Revisorerna förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§11 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
året.
§12 Årsavgiften beslutades bli oförändrad 600 kr.
§13 Styrelsens medlemmar informerade från årets styrelsearbete. Vigg

Joste informerade om planeringen att bilda en redaktionskommitté för en
ny SP i samarbete med BUP-föreningen och uppmanade också
intresserade att anmäla sig till honom. Peder Björling informerade om att
en interimsstyrelse bildats för en ST-sektion i Föreningen. Bo Sjödin
informerade om kanslistfunktion, som köps från ett företag i Sundsvall.
Herman Holm informerade om det ökande intresset för SPURinspektioner. Margda Waern informerade om årets Riksstämma, som ju
går med psykiatrin som förtecken.
§14 Den från Hans Bendz inkomna motionen om utredning vid
schizofreni har besvarats av Frits-Axel Wiesel och Ing-Marie Wieselgren.
Hans Ågren redogjorde för svaret och mötet lämnade åt styrelsen att i
övrigt vidta erforderliga åtgärder.
Finn Bengtsson har inlämnat en motion om att styrelsen skall tillsätta en
arbetsgrupp för att bilda en subsektion för psykofarmakologi i
Föreningen. Mötet beslöt uppdra åt styrelsen att tillsätta en sådan
arbetsgrupp.
§15 Inga frågor att underställa Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.
§16 Inga frågor att underställa Svenska Läkarförbundets fullmäktige.
§17 Göran Tidbeck redogjorde för valberedningens förslag till ny
styrelse. Margda Waern avgår från uppdraget som vetenskaplig
sekreterare för att under arbetsåret helt kunna ägna sig åt
Läkarstämman. Mötet informerades om att Ing-Marie Wieselgren deltar i
styrelsearbetet som adjungerad ledamot. Mötet valde styrelseledamöter
enligt:
ordförande Anna-Maria af Sandeberg nyval
vice ordförande Christina Spjut fyllnadsval
sekreterare Göran Rydén nyval
ledamot Vigg Joste omval
ledamot Sylvia Wickman nyval
ledamot Nils Lindefors fyllnadsval

§18 Val av revisorer och suppleanter:
revisor Karl-Otto Svärd omval
revisor Carl-Gustav Olofsson omval
suppl Kimmy Lindholm omval
suppl Inger Blennow omval

§19 Mötet beslutade att styrelsen utser representanter till SLS
fullmäktige.
§20 Val av valberedning:
Lars Häggström omval sammankallande
Göran Tidbeck omval
Margda Waern nyval
§21 Med anledning av 100-års jubileet föreslog styrelsen fyra nya
hedersledamöter. Mötet beslöt kalla som hedersledamöter:
Jan Wålinder
Sven-Jonas Dencker
Gunilla Román
Tore Hällström
§22 Utbildningsutskottet lämnade två skrifter om utbildning. Förslag till ny
ST-läkarutbildning samt förslag till Fortsatt Vidareutbildning för
Specialister. Hans informerade mötet.
§23 Övriga frågor:
Carl-Gustav Olofsson föreslog att Föreningens möten av
transporttekniska skäl läggs till Stockholmsområdet. Han anför att
deltagande i möten underlättas framför allt för dem som har långa
resvägar. Fördelar och nackdelar diskuterades och mötet beslöt
hänskjuta frågan till styrelsen.
Carl-Gustav Olofsson föreslog gratis medlemskap för ST-läkare under
första året som medlem. Bo Sjödin informerade att vi under det gångna
verksamhetsåret har haft en osedvanligt stor skara nya medlemmar,
sannolikt som resultat av nyordningen med ett första gratis
medlemsmöte. Mötet beslöt uppdra åt styrelsen att vidta lämpliga
åtgärder för att främja rekryteringen av nya medlemmar.
Carl-Gustav Olofsson föreslog också att Föreningen skall verka för att
förlänga AT-läkarens psykiatriutbildning till fem månader och att där
också skall inrymmas mera utbildning i Barn o Ungdoms Psykiatri. Mötet
beslöt uppdra åt styrelsen att driva denna fråga.
Karina Dencker framhöll vikten av att studenterna på läkarutbildningarna
samarbetar med studenterna på omvårdnadsutbildningarna. Mötet beslöt

föra frågan till styrelsen för beaktande.
Sven-Jonas Dencker föreslog att vi till Föreningen knyter en lobbyist.
Mötet ställde sig positivt till detta och beslöt föra frågan till styrelsen för
lämplig åtgärd.
§24 Mötet avslutades
Avesta 2005-05-01
Bo Sjödin sekr
Justeras:
Jerker Hanson Gertrud Sjövall

