
 

1 

 
 

 

PROTOKOLL FÖRT VID FULLMÄKTIGEMÖTE I SVENSKA 

DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGEN DEN 3 APRIL 2020 
 

NÄRVARANDE 
Styrelsen 

Marina Tuutma ordförande 

Ulrika Taléus, vice ordförande 

Anders Larsson, kassör 

Heiko Botman, sekreterare 

Staffan Ahlkvist 

Camilla Sandin Bergh 

Ylva Kristoferson Sandström 

Leena Bergström, DLF:s kansli 

 
Lokalavdelning   Fullmäktigeledamöter 

Blekinge    Julia Cederlund 

Dalarna     Daniel Svedin & Nadja Schuten-Huitink 

Gotland     - 

Gävleborg    - 

Halland     Mats Wasberg 

Jämtland    - 

Jönköping    - 

Kalmar     - 

Kronoberg    Olof Cronberg 

Mellersta Skåne    - 

Nordvästra Skåne   - 

Norrbotten    Robert Svartholm 

Stockholm Caroline Asplund, Suzana Turkalj Pavlakovic, Gunnar 

Berglund & Mahnoush Sommerland  

Sydvästra Skåne   Sofia Bengtsson & Ulrika H Connheim 

Södermanland Miriam Hellman Ben-Neji & Hanna Sundström  

Uppsala    Johnny Sternesjö & Eirik Engel Vågsholm 

Värmland    Lisa Sprengel 

Västerbotten    Nino Bracin 

Västmanland    Moa Vlastos 

Västernorrland    - 

Västra Götaland    Dimitris Kellis & Agneta Sikvall 

Örebro     - 

Östergötland    Angelica Staff 

Östra Skåne    - 

 

Hedersgäster 

Christina Fabian 

 

Inbjudna gäster 

Joakim Andersson, Läkartidningen  
Viktoria Strömberg, Valberedningen 

Sofia Bengtsson, Valberedningen 
Åsa Ehinger Berling, Avd. PP Läkarförbundet 

Anders Nilsson, revisor 
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Carl-Eric Thors, revisor 

Heidi Stensmyren, Ordförande Läkarförbundet 

Karin Båtelson, Sjukhusläkarna 

Hans Dahlgren, Förbundsdirektör 

Ove Andersson,  

 

Årets allmänläkarvän 

Ledamot Heiko Botman presenterade ”Årets Allmänläkarvän”. Ett pris som bland annat syftar 

till att visa fram det som är bra i allmänmedicin och vad vi kan åstadkomma.  

 

Priset ”Årets allmänläkarvän” delas i år ut till Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin. 

 

Motiveringen löd ”Andreas Thörneby, även känd som Dr Glad - driver en egen tankesmedja 

för allmänmedicinen som oförtrutet slåss för grundläggande allmänmedicinska principer som 

kontinuitet, ett begränsat uppdrag, mot sjukvårdens kommersialisering och för reflexion och 

vetenskapliga principer. Andreas behärskar konsten att förmedla allmänmedicinens betydelse 

för svensk hälso- och sjukvård till en större publik på ett inspirerande sätt och utmanar med 

spetsiga formuleringar och humor.” 

 

Hedersmedlem 

Ordförande Marina Tuutma presenterade ”Hedersmedlem” Carl Eric Thors.  

 

Motiveringen löd: Carl-Eric Thors ny hedersmedlem i Svenska Distriktsläkarföreningen! 

Carl-Eric är en sann allmänläkarvän som i flera decennier arbetat fackligt för distriktsläkarna 

genom DLF. Carl-Eric har insett betydelsen av en välfungerande primärvård som bas för den 

svenska hälso- och sjukvården. Genom arbetet i DLF har Carl-Eric drivit frågorna om ett 

rimligt uppdrag och betydelsen av en god arbetsmiljö och bra anställningsvillkor för 

distriktsläkarna. Carl-Eric har haft olika uppdrag i styrelsen och var ordförande från 1996 till 

2002. Även på den europeiska fackliga arenan agerade Carl-Eric som sekreterare i fem år.  

Hans ödmjuka och diplomatiska framtoning har varit en framgångsfaktor för att få såväl 

beslutsfattare som hela läkarförbundet att lyssna. 

 
§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Marina Tuutma inledde mötet och hälsade fullmäktigeledamöter och inbjudna 

gäster välkomna till 2020 års fullmäktigemöte. 

 

§ 2. Val av ordförande för mötet  

Till mötesordförande valdes Ove Andersson. Ove redovisade mötesregler.  

 

§ 3. Val av mötessekreterare samt justeringsmän och tillika rösträknare 

Till mötessekreterare valdes Heiko Botman och till justeringsmän samt tillika rösträknare 

valdes Johnny Sternesjö och Moa Vlastos. 

 

§ 4. Upprop 

Mötessekreterare Heiko Botman förrättade upprop av fullmäktigedelegater och klargjorde för 

en röstlängd av 22 delegater. Fullmäktiga beslutade att tillkomna efter uppropet men som är 

förhandsanmälda har rösträtt.  

 

Mötesordförande Ove Andersson förrättade upprop av inbjudna gäster. 

 

§ 5. Mötets behöriga utlysande 

Mötesordförande redogjorde för stadgarna kring mötets behöriga utlysande och hur detta skett 

under den aktuella perioden. Fullmäktige beslutade att mötet har behörigt utlysts enligt 

stadgarna. 
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§ 6. Fastställande av föredragningslista 

Mötesordförande gick igenom föredragningslistan. En övrig fråga gällande informationspunkt 

från Läkarförbundets valberedning upptogs på dagordningen. Dagordning och 

föredragningslista fastställdes.  

  

§ 7. Verksamhetsberättelse  
Mötesordförande gick igenom Verksamhetsberättelse 2019.  

Heiko Botman redovisade för Framtidens primärvård.  

 

Daniel Svedin reflekterade kring användandet av digital teknik även i centrala DLF. Marina 

Tuutma svarade.  

 

Motion om förtroende tid 

Ylva Sandström redovisade vad som hände med föregående års motion om ”förtroende tid”. 

Exempel från Gotland och Östergötland (Angelica Staff). 

Caroline Asplund kommenterade att det vore önskvärd att använda ”förtroende tid” åt vad 

som helst.  

Sophia Bengtsson redovisade hur dokumentet i Skåne ser ut.  

Julia Cederlund påpekade sakfel i Blekinge. De har ingen ”förtroende tid” i Blekinge. Sakfel 

korrigerades i verksamhetsberättelse.  

 

Ylva Sandström redovisade om internat i Skottland. Stora satsningar på allmänläkare i 

Skottland. Avgränsat uppdrag. Stark allmänläkarkår som själv skriver avtal. Intressant system 

för kollegial revalidering.  

 

Information och kommunikation: Styrelsen informerade om att den interna Facebookgruppen 

avvecklades och lades ner.  

 

Caroline Asplund redovisade den ekonomiska berättelsen och årsbokslut.  

Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

 

Övrig fråga Daniel Svedin gällande lokalavdelningens ekonomi: synpunkter på bokföringen. 

Kassörens roll i lokalföreningen. Lokalavdelningen har ingen insyn i deras egen ekonomi. En 

mer tydlig bokföring önskas. Robert Svartholm stöttar Daniels begäran. Olof Cronberg gav 

exempel på bristande insyn i lokal ekonomi.  

 

Marina Tuutma redovisade för rutin kring ekonomi för lokalavdelningar. Bland annat 

information om resultaträkning som skickas 4ggr/år. Förslag från MT att bjuda in ekonomer 

och jurister från förbundet till Steningevik 2020.  

 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 8. Redovisning projekt  

Ulrika Taléus berättade om föreningens olika projekt (SAFU, Modernisering av tidningen, 

Almedalen, ”Sverigeronden”) med medel som ligger utanför budget.  

Nino Bracin begärde ordet och fick frågor besvarade av styrelsen. 
 

§ 9. Revisionsberättelsen 

Anders Nilsson föredrog revisorernas revisionsberättelse.  

 

§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Fullmäktige beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
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§ 11. Motioner och yrkanden 

2 motioner har inlämnats inför fullmäktige. 

 

Nino Bracin (Västerbotten) inledde motion 1: Inrättande av Svenska Distriktsläkardagar.  

Marina Tuutma redogjorde för styrelsens motionssvar. 

Ylva Sandström påminde om att DLF i första hand är en facklig förening. Frågan kanske 

snarare hör hemma hos Svensk Förening för Allmänmedicin. 

Olof Cronberg påpekade att digitala möten är framtiden.  

Robert Svartholm kommenterade att DLF är en yrkesförening.  

Ulrika Taléus: Styrelsen tar gärna emot input från lokalavdelningarna. Inget står i vägen att ta 

lokalt initiativ som kan växa till något större.  

 

Motionären ansåg sig nöjd med styrelsens svar.  

Fullmäktige beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att motionen är avslagen i sin 

helhet.   

 

Staffan Ahlkvist inledde och presenterade DLF motion 2: Klimat och hälsa. 

Ingen av motionärerna närvarade på fullmäktige.  

 

Sofia Bengtsson kommenterade motionen. 

Nadja Schuten-Huitink kommenterade motionen.  

Angelica Staff kommenterade motionen 

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att 

- första att-satsen är avslagen 
- andra att-satsen är besvarad  
 

Styrelsen har inlämnat två propositioner inför fullmäktige. 

Proposition 1, Förändringar av medlemsbegrepp från pensionärsmedlem till varaktigt icke 

yrkesverksam.  

Proposition 2, Förändringar av kallelsetider för fullmäktigemötet.  

Nadja Schuten-Huitink & Mats Wasberg lämnade en kommentar.  

 

Fullmäktige beslutade att bifalla båda propositionerna. Fullmäktige beslutade om direkt 

justering av båda propositionsbesluten. 

 

§ 12. Fastställande av verksamhetsplan 2019–2020 och årsavgift för 2020 samt budget 

för år 2020 

Marina Tuutma informerade om verksamhetsplan 2019–2020 

Anders Larsson redogjorde för DLF:s budgetförslag. 

Moa Vlastos kommenterade budgetförslag.  

 

Verksamhetsplan 2019–2020, budget för 2020 samt förslag till årsavgift 2021 diskuterades 

efter redovisning från Marina Tuutma, resp  Anders Larsson. Fullmäktige fastställde budgeten 

för 2020 och beslutade att årsavgiften blir oförändrad 864 kronor för år 2021. Årsavgift för 

varaktig icke-yrkesverksamma blir oförändrad 216 kronor för år 2021. 

 

§ 13. Val av vice ordförande och styrelseledamöter 

Viktoria Strömberg redogjorde för valberedningens förslag på nya styrelseledamöter.  

Till posten som ordförande föreslog valberedningen omval av Marina Tuutma på 2 år. 

Fullmäktige beslutade att välja Marina Tuutma till ordförande på 2 år. Till posten som kassör 

föreslog valberedningen omval av Anders Larsson på 2 år. Fullmäktige beslutade att välja 

Anders Larsson till kassör under 2 år.  
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Till posterna som övriga styrelseledamöter föreslog valberedningen Nadja Schuten-Huitink 

nyval 2 år, samt Carolina Emdin nyval för 2 år. Fullmäktige beslutade att välja Nadja 

Schuten-Huitink samt Carolina Emdin på 2 års mandat.   

 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter, auktoriserad revisor samt auktoriserad 

revisorsuppleant 

Valberedningen föreslog omval av Anders Nilsson och Carin Larnert Hansson som ordinarie 

revisorer samt omval av Carl-Eric Thors och Rune Kaalhus som revisorssuppleanter.  

 

Fullmäktige beslutade att välja Anders Nilsson och Carin Larnert Hansson som ordinarie 

revisorer samt Carl-Eric Thors och Rune Kaalhus som revisorssuppleanter för en mandattid 

på ett år. 

Fullmäktige beslutade att välja Veronica Carlsson auktoriserad revisor på ett år.  

 

§ 15. Val av fullmäktige i Läkarförbundet samt personliga ersättare för dessa enligt 

Läkarförbundets stadgar 

Valberedningen föreslog följande ledamöter till Sveriges Läkarförbunds fullmäktige 2021. 

 

Ordinarie   

Ulrika Taléus     

Anders Larsson   

Camilla Sandin Bergh 

Heiko Botman 

Ylva Sandström 

Nadja Schuten-Huitink 

Carolina Emdin 

 

Suppelanter 

Caroline Asplund 

Johnny Sternesjö 

Ove Andersson 

 

Fullmäktige beslutade att välja ordinarie fullmäktige och suppleanter enligt förslaget ovan. 

 

§ 16. Val till valberedningen 

I valberedningen ingår sammankallande ledamot Viktoria Strömberg med mandattid 2020, 

ledamot Sofia Bengtsson med mandattid 2021 samt Daniel Mella med mandattid 2022. 

Sammankallande ledamot Viktoria Strömbergs mandattid går ut och hon ställer inte upp för 

omval.  

 

Fullmäktige beslutade att välja Angelica Staff till ledamot i valberedningen på 3 års mandat. 

 

§ 17. Nästa års fullmäktigemöte 

Det beslutades att hålla 2021 års fullmäktigemöte fredagen den 16 april. 

 

§ 18. Övriga frågor:  

Robert Svartholm om representation av distriktsläkare i Förbundsstyrelsen. Flera 

nomineringar till Förbundsstyrelsen önskas. Viktigt med primärvårdskunskap i 

förbundsstyrelsen. 

 

§ 19. Avslutning 

Ordförande för fullmäktigemötet, Ove Andersson förklarade årets fullmäktigemöte avslutat. 
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Ordförande Marina Tuutma tackade av Staffan Ahlkvist som lämnar DLF:s styrelse.  

Marina Tuutma tackar Ove Andersson för sitt ordförandeskap vid dagens möte.  

Marina Tuutma tackade Caroline Asplund för sitt tillfälliga inhopp som kassör samt Leena 

Bergström för förberedelserna inför årets fullmäktige. 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

Heiko Botman Ove Andersson 

Sekreterare Mötesordförande 

 

 

 

Johnny Sternesjö Moa Vlastos 

Justerare Justerare  
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