
Protokoll från årsmöte för Svensk Barnreumatologisk Förening, i Sigtuna 10 nov 2017

1. Ordförande Charlotta Nordenhäll hälsade välkomna.

2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

3. Till ordförande för mötet valdes Charlotta Nordenhäll och till sekreterare Johan Schöier.

4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Malin Ågren och Iris Treutiger.

5. Årsberättelsen godkändes.

6. Ekonomisk redovisning lämnades av kassör Maria Österdahl: Resultat för innevarande år till
och med 2017-09-30 redovisades. Saldo 2017-09-30 var 183 893 kr. Innevarande års utgifter
utgjordes av gåvor i samband med höstmötet, kontoavgifter samt reseersättning till föreläsare.

7. Revisor Magnus Lindén godkände räkenskaperna för perioden 161001-170930.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Val av styrelsemedlemmar för kommande år:

till ordförande omvaldes Charlotta Nordenhäll,

till sekreterare omvaldes Johan Schöier,

till kassör omvaldes Maria Österdahl.

10. Val av adjungerade styrelsemedlemmar för kommande år:

till utbildningsansvarig och adjungerad till styrelsen omvaldes Michele Compagno,

till vetenskaplig sekreterare och adjungerad till styrelsen omvaldes Anders Fasth,

till ansvarig för Barnreumaregistret och adjungerad till styrelsen omvaldes Bo Magnusson,

som kommande ansvarig för Barnreumaregistret och därigenom adjungerad till styrelsen
valdes Soley Omarsdottir,

till ansvarig för internationella/nationella studier och adjungerad till styrelsen omvaldes Karin
Palmblad,

till hemsidesansvarig och adjungerad till styrelsen omvaldes Peter Erensjö,

till adjungerad styrelsen omvaldes Lillemor Berntson.

11. Till revisor för kommande år omvaldes Magnus Lindén.

12. Till valberedning för kommande år omvaldes Iris Treutiger och Josefin Hätting.



13. Utbildningsfrågor: Michele Compagno föreslog fortsatt arbete med nationella temadagar och
efterfrågade förslag på kommande tema. Föreningen beslutade om att fortsätta detta arbete.
Beslut att föreningen ska arrangera basalkurs i barnreumatologi under hösten-18 eller våren-19.

14. Hemsidan: webmaster Peter Erensjö informerade. Utmynnar i diskussion huruvida material på
hemsidan bör granskas och godkännas av styrelsen eller adjungerad medlem.

15. Vårdprogram: Information kring det pågående arbetet med nationellt vårdprogram som leds av
Bo Magnusson och Soley Omarsdottir för barnreumaregistret. De ”farmakologiska
behandlingsrutinerna” uppdateras fortlöpande. Arbete har inletts med nationella PM för ”akut
artrit”, ”Henoch schönleins purpura” och ”Kawasakis sjukdom”.

16. Program för barnveckan: föreningen kommer att arrangera barnreumatologiskt program under
barnveckan 2018, preliminärt heldag 25 april. Föreningens medlemmar ombeds föreslå innehåll
för seminarier och workshops.

17. Rapport från barnreumaregistret: Soley Omarsdottir valdes som ny registerhållare och
efterträder Bo Magnusson, som gjort ett fantastiskt arbete.

18. Resestipendium: beslutades att utlysa resestipendium även nästa år.

19. Nästa möte 22-23 november 2018 vid Sigtunastiftelsen. Flera av föreningens medlemmar
efterfrågar mötestart kl 12.

20. ÖVRIGT: Diskussion kring sponsring inför kommande höstmöten. Till nästa styrelsemöte
diskussion att annonsera för rekrytering till nationella studier. Förslag att upprätta
stipendiefond för att möjliggöra fler att delta i utbildningar. Diskussion att revidera läroboken i
barnreumatologi från 2008.

Vid protokollet:

Johan Schöier Charlotta Nordenhäll

Justeras:

Malin Ågren Iris Treutiger


