
  

 

Svensk arbetsmedicinsk och   

arbets- och miljömedicinsk förening 

 

Årsmöte 2022  
 

SAMFs årsmöte 2022 hålls den 17 maj kl 19-21 (eller kortare) över zoom. Länk 

finns nedan.  

 

Anslut om möjligt fem minuter innan mötet.  

 

Länk till mötet: 

https://gu-se.zoom.us/j/67704109802  

 

Alternativt: Telefonnummer till mötet: 

+46850520017,,67704109802 Sweden  

+46850539728,,67704109802 Sweden  

Meeting ID: 677 0410 9802. avsluta med #. 

Möteshandlingar kommer att sändas ut via mail.  

Omröstning via handuppräckningar kan göras i zoom. 

Om sluten omröstning skulle behövas kan vi också ordna det under pågående 

möte. 

 

 

Väl mött! 

 

Antonia Jacobaeus 

Ordförande 

antonia.jacobaeus@gmail.com  

070 3737 933   

https://gu-se.zoom.us/j/67704109802
mailto:antonia.jacobaeus@gmail.com


  

Dagordning   

§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Val av mötesordförande   

§ 3 Val av mötessekreterare   

§ 4 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare   

§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande   

§ 6 Godkännande av dagordningen  

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 

§ 8 Kassörens och revisorernas berättelse   

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

§ 10 Fastställande av årsavgift för det kommande året(2023) 

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleant: ordf, sekr, kassör och suppleant f 2 år vardera   

§ 12 Val av revisor för 2 år 

§ 13 Val av valberedning 1 person på 3 år + ev fyllnadsval 

§ 14 Övriga ärenden- anmäles till styrelsen senast 2 v före mötet 

§ 15 Mötets avslutande  

 



Motion: Utred sammanslagning av SAMF och SFLF 

Idag finns både svensk förening för arbetsmedicin och arbets- och miljömedicin och 
Svenska företagsläkarföreningen under Svenska läkarförbundet. Med dagens 
specialitetsindelning är det oklart vad en sådan uppdelning tjänar för syfte. Det finns 
säkert goda argument både för och emot som behöver undersökas närmare, men frågan 
är värd att utreda. 

 Jag yrkar att: 

Sflf Styrelse ges i uppdrag att utreda en sammanslagning mellan SAMF och SFLF 

Styrelsen ges i uppdrag att verka för att frågan tas upp för beslut vid årsmötena 2023 för 
både SFLF och SAMF 

 En identisk motion har skickats till båda föreningarna inför årsmötet 2022 

Vänliga hälsningar 

Alborz Tavosian 

 

SFLF svar 
Svenska Företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund 
(SLF) som enligt stadgarna skall enl. §§ 1, 2 verka för utveckling av företagshälsovård och 
stimulera till forskning inom detta område, utformning av riktlinjer, tillvaratagande av 
medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. 
Som yrkesförening organiseras förbundsmedlemmar som är verksamma inom eller har 
intresse av företagshälsovård/arbetsmedicin/arbets- och miljömedicin oberoende av 
anställningsform. 
SFLF har egna mandat beroende på storlek vid SLF fullmäktige. 
 
Svensk förening för Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin (SAMF) är en 
specialitetsförening inom SLF inom samma områden vars uppgift enligt §2 är att befordra 
hälso-och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde 
och tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. 
SAMAF har inga mandat vid SLF fullmäktige men representerar intressena vid 
representantskapsmöten inom SLF och som remissinstans inom verksamhetsområdet. 
 
Som jämförande exempel kan tas Distriktsläkarföreningen (DLF) som är yrkesförening för 
allmänläkare och Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) som är dess motsvarande 
specialitetsförening. 
 
Effekter av en sammanslagning av SFLF och SAMF  

• Vi tappar representation i specialitetsföreningarnas sammankomster alternativt 
mandat i fullmäktige beroende på hur vi klassar den nya föreningen.  

• Många medlemmar vid arbetsmiljöklinikerna är representerade i 
Sjukhusläkarföreningen som yrkesförening 

• De fackliga intressena för medlemmar i företagshälsovård är inte de samma som för 
AM-kliniker 



 
 
Styrelsens bedömning 
Rekommenderar att stämman avslår motionen. 
Styrelsen medverkar dock gärna till att ytterligare samordna de båda föreningarnas 
arbetsområden.  
 
 
SAMF 
SAMF ställer sig bakom företagsläkarföreningens svar och rekommendation avseende 
motionen. Som tillägg lyfter SAMF att en reaktivering av utbildningsutskottet vore ett viktigt 
område för tätt samarbete kommande år. 
 



Ekonomisk årsredovisning  för  

Svens Arbets- och Miljömedicinsk Förening  

(SAMF) 

Räkenskapsåret 2021 

Under året har SAMF inkasserat 45 265kr i medlemsavgifter.  

Utgifterna under året har varit 3205 kr. Årets resultat blir därmed +42 060kr. 

 Resultat 
2021 

INTÄKTER Avgift 400 
Medlemsavgift 45 265 
  
KOSTNADER  
Styrelsemöten 1 905 
Specialistrepresentantskap  
Utbildningsutskott/representation 
SAMF 

 

Spur-utbildning 0 
Kontorskostnader 1 300 
Handboken 0 
SUMMA Kostnader 3 205 
RESULTAT +42 060 
Balans vid årets slut 212 361 

 

 

Styrelsen föreslår en årsavgift på 400 kronor för 2022 

 

 

 

Elisabeth Lindberg 

Kassör 

2022-05-11  



 SAMF 129 medlemmar  (2022-05-02) 

• 93 yrkesverksamma - 400kr 
•  36 pensionärer - 200kr 

 
 

 

 

Utbildningskonto (FHV-delegation) 2020-01-01—2020-12-31 

Sparkonto 2021-12-31 1 632 925 
Plusgirokonto 2021-12-31 28388 
Totalt  1 661 313 

 

Utbildningskonto (FHV-delegation) 2021-01-05—2022-05-11 

 

Sparkonto 2022-05-11 1 432 925 
Plusgirokonto 2022-05-11 162  936 
Totalt  1 595 861 

 

Utgifter 

Kontokostnad 1957      (år 2021+2022) 
Kurser 63500 
Möte 0 
Summa utgifter 65 457 

 

Kurser 

63 500 Handledning för ST-läkare och Handledare okt 2021 
 
 
 
 


