Protokoll från årsmöte med
Svensk Barnreumatologisk Förening
i Sigtuna 2016-11-11
1. Tillförordnad ordförande Lillemor Berntson hälsade välkommen.
2. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Till ordförande för mötet valdes Lillemor Berntson och till sekreterare
Maria Ekelund.
4. Till att justera årsmötesprotokollet valdes Tina Melander och Maria
Lindmark.
5. Årsberättelsen godkändes.
6. Ekonomisk redovisning lämnades av kassör Maria Österdahl:
Engångsbidrag lämnades under 2015 från Barnläkarföreningen på 20 000
kr. Saldo 2015-12-31 var 222 732,15 kr.
Resultat för innevarande år till och med 2016-09-30 redovisades: Inga
inkomster hittills. Utgifter för höstmötet 2015, stipendier och
kursgranskning Lipus. Saldo 2016-09-30 var 187 380,65 kr.
7. Revisor Magnus Lindén godkände räkenskaperna.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
9. Val av ny styrelse: Till ny ordförande valdes Charlotta Nordenhäll. Till ny
sekreterare valdes Johan Schöier och till kassör omvaldes Maria
Österdahl.
10.Till utbildningsansvarig och adjungerad till styrelsen omvaldes Michele
Compagno. Till vetenskaplig sekreterare och adjungerad till styrelsen
omvaldes Anders Fasth. Till adjungerad för Barnreumaregistret omvaldes
Bo Magnusson. Till adjungerad och ansvarig för internationella och
nationella studier omvaldes Karin Palmblad. Till hemsideansvarig och
adjungerad omvaldes Peter Erensjö. Till adjungerad till styrelsen
omvaldes Lillemor Berntson.

11.Till revisor omvaldes Magnus Lindén.
12.Till valberedning omvaldes Iris Hedlund-Treutiger och Josefin Hätting.
Stefan Hagelberg avtackades.
13.Beslut att ändra i stadgarna att kassören inte ansvarar för att upprätta
medlemslista. I stället ska sekreterare ansvara för att det finns en aktuell
maillista.
14.Beslut att ändra i stadgarna att räkenskapsåret går från 1 oktober till 30
september.
15.Utbildningsfrågor:
Kurs i basal barnreumatologi: Frekvens, form och innehåll diskuterades:
vartannat eller vart tredje år. SK-kurs? Även omfattande barnortopedi.
Nya styrelsen får fundera vidare.
På gång under 2017:
a. Barnveckan 25 april med kort föreläsning och workshops om
autoinflammation.
b. Kurs i barnreumatologi för vuxenreumatologer 6-7 februari.
c. Höstmöte 9-10 november i samarbete med AbbVie.
d. Temadagar för barnreumatologer planeras: Käkleden vid JIA
e. Regional utbildning barnreuma/barnortopedi Örnsköldsvik.
16.Hemsidan: Sköts med den äran av Peter Erensjö.
17.Rapport från Barnreumaregistret lämnades under torsdagen av
registerhållare Bo Magnusson. Ny årsrapport publicerad.
18.Farmakologiskt vårdprogram JIA samt vårdprogram för juvenil
dermatomyosit är under revision. Vårdprogram uveit är under
utarbetande.
19.Deltagande i internationella studier: Styrelsen får i uppdrag att arbeta
vidare med denna fråga.
20.Få sökande till de stipendier som utlysts. Mötet beslutade att stipendier
kommer utlysas en gång till och utdelas vid nästa höstmöte.
21.Barnreumatologi på länsnivå. En beskrivning finns och ska läggas på
hemsidan. Får diskuteras ytterligare vid nästa årsmöte.

22.Nästa årsmöte i samband med höstmöte 9-10 november 2017.
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