Mötesprotokoll Årsmöte 2020
Sveriges industriläkarförening

Tid: Måndag 30/3 2020 kl 18.30
Plats: Enbart per telefon 08-7903598 via möteskod pga coronavirus-pandemin.
Närvarande:
Styrelsemedlemmar:
Jan Kövamees
Per Johansson
Mikael v Euler
Björn Pilström
Rickard Höse
Ingela Hallberg
(Ej närvarande styrelsemedlemmar: Anna Maria Langkilde, Maria Alquist Hegbrant)
Övriga medlemmar:
Märta Segerdahl
Johan Hellmer
Maria Leonsson Zachrisson

Mötets Ordförande: Jan Kövamees
Sekreterare: Maria Leonsson Zachrisson

Mötesprotokoll (föredragande inom parentes)
1. Mötets öppnande (JK)
2. Val av mötesordförande: Jan Kövamees
3. Val av mötessekreterare: Maria Leonsson Zachrisson
4. Fastställande av dagordningen: Fastställdes enligt utskickat förslag
5. Val av två justeringsmän: Märta Segerdahl, Mikael von Euler
6. Fråga om mötets behöriga utlysande: Mötet befanns vara behörigt utlyst.
Detaljer för deltagande per telefon kvarstod oförändrade jämfört med möteskallelsen
som gick ut 2 månader före årsmötet, men de fysiska möteslokalerna togs bort pga
viruspandemin i en senare uppdaterad kallelse. Noterades att enbart mailadresser i
Läkarförbundets medlemsregister kan användas för utskick av årsmöteskallelse och
att medlemmar därför måste se till att kontaktuppgifter är aktuella.
7. Fastställande av röstlängd: Röstlängd fastställdes i linje med närvarolistan ovan.
En röst per närvarande; fråga om eventuell fullmakt för annan icke närvarande medlem
besvarades nekande.
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8. Redogörelse för 2019 års verksamhet (JK): Verksamhetsberättelsen för 2019
godkändes och lades till handlingarna. Kommentarer och diskussion under mötet:
• Årliga löne-enkäter: löne-enkät skickades ut till medlemmar via
Läkarförbundet i början av 2019 avseende 2018 års lön, så tillsammans med
tidigare enkäter som skickats ut från ILF så bör det nu finnas lönestatistik för
de 4-5 sista åren.
• Remissarbetet: Sparsamt flöde av remisser 2019 jämfört med tidigare år.
9. 2019 års ekonomiska bokslut (JK): JK gick igenom 2019 års bokslut å kassören
Maria AH:s vägnar och bokslutet godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisionsberättelse (JK): Enligt revisionsberättelsen fann revisionen inga skäl till
anmärkning och föreslår styrelsens ansvarsfrihet.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens: Ansvarsfrihet beviljades för 2019 av mötets
församling.
12. Verksamhetsplan för 2020 (JK): Verksamhetsplanen gicks igenom och fastslogs
enligt förslag. Märta Segerdahl efterfrågade förtydligande av målgrupp för ILF, som
besvarades att vara läkare som arbetar inom Life Sciences.
13. Fråga angående medlemsavgifter (JK): Årsavgiften har höjts av styrelsen under
året från 300 till 360 kr vilket ratificerades av mötets församling, som även gav
styrelsen fortsatt rätt att besluta om årsavgift för nästa år upp till nivån 1000 kr.
14. Budget för 2019 (JK): Kort diskussion under mötet att nytillkomna
reserestriktioner pga viruspandemin kan innebära att resekostnader är i överkant men
motiverar ingen ändring av föreslagen budget. Budget fastslogs enligt styrelsens
förslag.
15. Val av ordförande: Anna Maria Langkilde omvaldes till ordförande.
16. Val av vice ordförande: Jan Kövamees omvaldes till vice ordförande
17. Val av fem styrelseledamöter:
Maria Alquist Hegbrant (omval)
Rikard Höse (omval)
Ingela Hallberg (omval)
Per Johanson (omval)
Björn Pilström (omval)
18. Val av två styrelsesuppleanter:
Suppleant 1: Jon Tsai (omval).
Suppleant 2: Mikael von Euler (omval)
19. Val av revisor och revisorssuppleant:
Revisor: Fredrik Erlandsson (omval)
Revisorssuppleant: Karin Franck-Larsson (omval)
20. Val av valberedning:
Maria Leonsson Zachrisson (omval)
Maria Eriksson Svensson (omval)
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21. Övriga frågor: Fråga från Johan H om val till styrelsen är 1 år för alla eller 2 år för
delar av styrelsen, vilket ibland förekommer för att ge viss kontinuitet. Björn P
berättade att frågan diskuterades när ILF bildades men att det har funnits en bra
kontinuitet trots nuvarande stadgar där styrelsen, suppleanter, revisorer och
valberedning väljs för 1 år i taget.
21. Mötets avslutande.

Mötets sekreterare

Mötets ordförande

Datum Maria Leonsson Zachrisson

Datum Jan Kövamees

Justeras

Justeras

Datum

Märta Segerdahl

Datum Mikael von Euler
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