
Årsmötesprotokoll, svensk barnreumatologisk förening

Plats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna
Tid: Fredag 23 nov 2018 kl. 08.00-09.15

1. Mötets har utlysts stadgeenligt av ordf Charlotta Nordenhäll

2. Charlotta Nordenhäll väljs till Ordförande och Johan Schöier till
sekreterare. Som justeringsmän väljs Anna Westrup och Michael
Damgaard

3. Årsberättelsen godkänns av föreningens medlemmar

4. Föreningens ekonomi redovisas av kassör Maria Österdahl.
Föreningens tillgångar efter räkenskapsåret är 172 568,35 kr.
Utgifter för året har varit 11 324,90 kr. Intäkterna utgörs av ränta
1090,10 kr.

5. Revisor Magnus Lindén godkände räkenskaperna för perioden
171001-180930.

6. Föreningen beviljar styrelsen ansvarsfrihet

7. Val av kommande års styrelsemedlemmar för svensk
barnreumatologisk förening:
Charlotta Nordenhäll - ordförande
Johan Schöier - sekreterare
Maria Österdahl - kassör



Michele Compagno – ansvarig utbildningsfrågor och adjungerad
styrelsen
Karin Palmblad – registerhållare Svenska Barnreumaregistret
och adjungerad styrelsen
Anders Fasth – vetenskaplig sekreterare och adjungerad
styrelsen
Peter Erensjö – webmaster för hemsidan och adjungerad
styrelsen
Lillemor Berntson – adjungerad styrelsen
Robin Kahn – ansvarig för nationella och internationella studier
och adjungerad styrelsen

8. Karin Palmblad väljs som registerhållare för svenska
barnreumaregistret. Soley Omarsdottir väljs som vice
registerhållare.

9. Josefin Hätting och Iris Treutiger omväljs till valberedning

10. Magnus Lindén omväljs som revisor

11. Intäkter till föreningen
Diskussion hur föreningen framöver kan skapa sig intäkter

12. Utbildningsfrågor
Michele Compagno informerar om arbetet med att genomföra en
SK-liknande kurs i barnreumatologi. Preliminärt 18-19
september 2019.
Diskussion kring föreningens kommande samarbete med
läkemedelsindustrin.

7 mars kommer en tvärprofessionell temadag hållas om
pediatrisk uveit på Arlanda, kl 10-15. Föreningens medlemmar
bjuds in.

13. Hemsidan



Webmaster Peter Erensjö informerar. Föreningens vårdprogram
uppdateras fortlöpande. Föreläsningsbilder från höstmötet
kommer att läggas ut.

14. Vårdprogram
Under året har tre nya vårdprogram publicerats (Akut artrit, IgA-
vaskulit och Kawasakis sjukdom). Inom kort publiceras även
vårdprogram om Pediatrisk uveit och uppdatering av pediatrisk
SLE.

15. Program på barnveckan
Diskussion kring program vid barnveckan i Örebro april 2019.
Olika teman diskuterades.
Beslut att fr o m 2020 ansvarar barnreumaintresserad barnläkare
på den ort som är värd för barnveckan för program i samarbete
med utbildningsansvarig i styrelsen.

16. Lärobok i barnreumatologi
Diskussion att revidera läroboken i barnreumatologi med ny
utgåva. Stefan Hagelberg är föredragande. Föreningens
medlemmar ställer sig positiva till att påbörja arbetet med en ny
utgåva.

17. Rapport från kvalitetsregistret för barn med JIA
Karin Palmblad har en föredragande punkt efter årsmötet

18. Stipendium
Inga sökande till årets stipendium. Frågan om att fortsätta dela ut
resestipendier bordläggs till styrelsen att besluta om.

19. Tidpunkt och plats för nästa höstmöte
28-29 nov 2019 vid Sigtunastiftelsen

20. Övriga frågor
Strategimöte planeras till april 2019, föreningens medlemmar
bjuds in



Sigtuna, 23 nov 2108

Johan Schöier, sekreterare

Anna Westrup, Michael Damgaard,
justeringsman justeringsman


