
PROTOKOLL ÅRSMÖTE 14 MAJ 2020 
NÄRVARANDE VIA ZOOM 18 MEDLEMMAR

§ 1
Mötet öppnas av ordförande Kristina Jakobsson.

§2
Till ordförande for mötet valdes Kristina Jakobsson.

§3

Till sekreterare for mötet valdes Alborz Tavosian 

§4

Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Jan Rosén och Ragnhild Walther.

§5

Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§6

Dagordningen godkändes.

§7

Ordförande Kristina Jakobsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2019.

§8

Kassören Elisabeth Lindberg föredrog årets resultat- och balansräkning. Såsom tidigare beslutat 
(årsmöte 2019) presenteras SAMFs balans- och resultaträkning och utbildningskontot var för sig.

SAMF: Det föreligger ett överskott på 31243 kr för år 2019. Balans vid årets slut 142224 kr.

Balans för utbildningskontot: 1632925 kr på sparkontot samt 110982 kr på plusgirokonto. Totala 
utbetalningar från utbildningskontot under året: 239 009 kr.

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.



Antonia Jacobaeus föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår att årsmötet beviljar 
styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§9

Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

§10

Mötet beslutade att årsavgiften skall vara 400 kr. För pensionerade medlemmar är årsavgiften 
200 kr.

§11

Ordförande Kristina Jakobsson ställer inte upp till omval. Styrelseledamot Ragnhild Walther 
ställer inte upp till omval till ledamot men till suppleantpost.

Val av styrelse:

Till ordförande valdes Alborz Tavosian,

Till ledamöter valdes Leo Stockfelt, Elisabeth Zia samt Elisabeth Lidberg.

Till suppleant valdes Ragnhild Walther

Valberedningen har föreslagit att styrelsen adjungerar Afshan Amouzandeh i styrelsen.

§ 12

Till revisor valdes Katrin Dierschke och Antonia Jacobaeus.

§ 13

Till valberedningen omvaldes Urban Svensson. Övriga valberedningen består av Ylva Rangmtt 
och Theo Bodin (sammankallande).

§14

Övriga frågor
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Kristina Jakobsson beskrev utbildningskontot och dess syfte. SAMF förvaltar kvarvarande medel 
från den statliga Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård, avsedda för att främja 
ST-utbildning i Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

Exempel på användning är utveckling av nya kurser, strategisk planering av utbildnings- och 
fortbildningsvcrksamhet samt ekonomisk garanti vid eventuell förlust vid kurs som ges i 
SAMFts eller SFLF.s egen regi

Medlen har tidigare förvaltats på ett projektkonto på Arbets- och miljömedicin Syd. Region 
Skåne, med Kristina Jakobsson som ansvarig. De har därefter överförts till SAMF och finns på 
ett separat sparkonto med tillhörande plusgirokonto för transaktioner. Ansökan om bidrag med 
redogörelse för budget ställs till SAMF. Beslut om bidrag tas vid styrelsemöte.

§15

Styrelsen och årsmötet tackade av avgående. Mötet avslutades av ordförande.
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