Utdrag ur protokoll fört vid FörsäkringsMedicinska Sällskapets styrelsemöte 2006-06-14.
Mötet hölls hos Pelle Netz dagen efter den varmaste dagen i juni i Stockholm sedan 1968.
Klockan 18 idag var det dock betydligt svalare och regnigt!
Närvarande: Gundars Rasmanis, Gustaf Neander, Yvonne Sjögren och Pelle Netz och med
på telefon var Christer Olofsson som var delaktig i besluten.
§1
Föregående protokoll lades till handlingarna utan kommentarer.
§2
Diskuterades förslag från YS att adjungera en person, som är intresserad av bokföring, till
styrelsen. Uppdrogs åt GN att ta kontakt med vederbörande för att beskriva vad det innebär.
Personen skulle adjungeras med full diskussionsrätt vid mötena men ej ha rösträtt inom
styrelsemötena. Arvode skall ej utgå.
Förslag väcktes om att vi kanske inte behöver bokföring, men enligt PN har vi av
Riksskatteverket blivit anmodade att deklarera tidigare år och det låter sig kanske inte göras
utan bokföring. Vem deklarerade förra året?
GR presenterade blanketter att läggas in på datorn avseende kvitton och fakturor med FMS
logo och org.nr. Läggs in på hemsidans medlemsdel?
§3
Medlemmar. Vi har idag inte klar någon uppfattning om hur många som betalat och hur
många som kan anses vara medlemmar. Vi måste reda ut detta och adressregistret. GR:s
sekreterare har ett e-mailregister på de som har mail, men hur är det med övriga.? PN skall nu
maila MH som får bestämma lämplig mötestid där helst också Lotta Brännström skall närvara
för att bestämma hur medlemsregistret skall se ut och i vilket program det blir lättast att få ut
info.
Nya medlemmar som valdes in var: Christina Ljungquist, Elisabeth Dahlsson, Yvonne
Rådén, GuniIla Avervik, Bengt Samuelsson, Göran Grimborn, Helene Jettel, Jorma Styf
Lennart Bergsten. Sten Jansa ( som varit medlem sedan föreningen bildades!)
§4
Medlemsinfo. Fortsatt info via mail men PN åtar sig att med ”ång-post” underrätta de som
inte har mail (40-50 personer). Vi efterlyser info till medlemmarna via hemsidan och där
saknas Verksamhetsberättelse för 2005 och nyhetsbrev från 2003.. PN skall efterhöra med
Sari Ponzer om hon har nyhetsbrev
Per telefon ombeds CO att sända verksamhetsberättelsen till YS. Före midsommar skall ett
”Nyhetsbrev” ut där GR svarar för info och särskilt påminner om inbetalning av
medlemsavgift för 2006 och att vi överser tidigare underlåtelser. 200 SEK för år 2006 till
vårt pluskonto med 1393558-0.
§5
Höstmötet. YS har haft kontakt med föredragshållare som trots YS:s redogörelse för vår
svaga ekonomi vill ha 5000 SEK för sitt framträdande. Det rör sig om ett framträdande på 12 timmar och PN ifrågasätter arvodets storlek när det gäller en medicinsk rådgivares
föredragning av en redan skriven artikel för sina kollegor Läkare och Medicinska rådgivare.
Bör kunna begränsas och har de inget bolag blir det problem. YS skall föra vidare
diskussioner per mail om hur vi skall kunna ersätta dem på ett rimligt sätt. Vi vill/kan inte
vara arbetsgivare!

Lokalen diskuterades och det finns fördelar med Trygg Hansa som erbjuder hyra på 5000
SEK utan tidsbegränsning och där också buffé eller motsvarande torde blir billigare än på
Läkarsällskapet. Beslutades att försöka ha mötet på TH och avboka Sällskapet när TH är klart
§6
Sekreterare. CO har accepterat att vara vetenskaplig sekreterare och att regelbundet
medverka med info på hemsidan samt att meddela när ”bäst-före-datum” gått ut och info skall
tas bort.
Efter vad undertecknad förstod har HH redan accepterat sin roll som facklig sekreterare.
Överenskommelse om info på hemsidan diskuterades inte.
§7
Försäkringskassans läkare/medicinska rådgivare. Livlig diskussion om hur dessa
rådgivare skall kunna rekryteras till FMS. CO deltar och föreslår Margareta K på FK som en
person att kontakta för att få adresser och kunna delta i möten för att informera om FMS.
YS har personlig relation till Margareta och skall ta kontakt för att pejla hennes inställning till
vårt problem. Det rör sig om c:a 500 medicinska rådgivare i Fk! (100’ SEK i
medlemsavgifter!).
Man kunde också tänka sig att komma in på FK:s möten och på en ”kafferast” presentera
FMS!?
§8
Diskuterades vårmötet och beslutades att försöka få till stånd ett möte Torsdagen den 26 april
2007. Ämne: Förändring av försäkringslagstiftningen ?
Årsmätet 2007 är redan bestämt tíll 21 februari
§9
Styrelsemöten framöver:
Onsdag 13 sept 18.15 hos PN
Onsdag 15 nov 18.15 hos GN på Linnégatan 41, kod 5613.
Kom med förslag!
Stockholm 2006-06-14

Pelle Netz
Vid pennan

