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Protokoll fört vid Försäkringsmedicinska sällskapets årsmöte 
Stockholm den 16 mars 2005 
 
Närvarande;  20 medlemmar 
 
§ 1 
Mötet öppnas. Årsmötet stadgeenligt utlyst. 
 
§ 2 
Till mötets ordförande valdes Börje Tillbom och till sekreterare Christer Olofsson. 
 
§ 3 
Till justeringsmän för årsmötesprotokollet valdes Einar Perman och Margareta Hedström  
 
§ 4 
Till rösträknare valdes Sari Ponzer 
 
§ 5 
Jan Ekholm föredrog sällskapets årsberättelse för verksamhetsåret 2004. Redogörelsen 
godkändes och lades till sällskapets handlingar. 
 
§ 6 
Sällskapets revisorer redogjorde, genom Inger Jigskog för revisorernas granskning av 
revisonsberättelsen för 2004 samt för protokoll och räkenskaper. Samtliga handlingar 
bedömdes vara förda i god ordning. Bokföring och dokumentation har utförts i efter god 
revisonssed.  Förordades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2004 (se bilaga). 
Ekonomin för sällskapet bedöms som god men behöver tillskott för kommande 
verksamhetsår. I revisionsberättelsen har man på nytt aktualiserat frågan om icke betalande 
medlemmars rätt till fortsatt medlemskap. Uppmaning till kommande styrelse att bevaka 
frågan. 
 
§ 7 
Sällskapets styrelse under år 2004 beviljades full ansvarsfrihet. 
 
§ 8 
Årsavgiften för 2005 fastställdes till 200 kr. dvs oförändrad.  
 
 
 
 
§ 9 
Gustav Neander redgjorde för resultatet av en medlemsenkät som besvarats av 20 
medlemmar. Enligt enkäten skall sällskapet främst satsa på vidareutbildning i 
försäkringsmedicin, inte utbildning på grundnivå (dvs under läkarutbildningens 



grundutbildning). Det uttrycks även önskemål om ökat samarbete med närliggande 
försäkringsmedicinska organ (fackliga och intresseföreningar m.m.). Dessutom en större 
inriktning på forskning och akademisk verksamhet. En sammanställning av referenslista över 
aktuella och publicerade alster rörande försäkringsmedicin efterfrågades. 
En uttalad målsättning som framförts i enkäterna var att försäkringsmedicinska sällskapet 
skall vara språkrör för försäkringsmedicin. 
 
§ 10 
Gundars Rasmanis redogjorde för sällskapets planerade verksamhetsplan under kommande 
verksamhetsår. Mer samverkan med andra försäkringsmedicinska organisationer samt mer 
satsning på utbildning ingår i planerna. Ett mål att sträva efter är att sällskapet skulle kunna 
fungera som någon form av paraplyorganisation för olika verksamheter på det 
försäkringsmedicinska området. 
En ny ansökan för att bli antagna som i Svenska läkarsällskapet ligger även högt i 
verksamhetsplanen. Dessutom bör en kontroll av medlemsregistet göras, i enlighet med 
revisorernas påpekande ovan. Det krävs ett visst antal betalande medlemmar för att vi skall 
kunna bli upptagna i Sv- Läkarsällskapet. Vi uppfyller sannolikt detta krav redan. 
Lotta Brännström redogjorde för sällskapets ekonomiska situation. Sällskapets tillgångar 
uppgår till något över 358.000 kronor. Förra verksamhetsårets utgifter har i stort täckts av 
intäkterna men vi behöver mer intäkter framöver om verksamheten skall kunna bedrivas 
enligt våra intentioner.  
 
§ 11 
Inga motioner har inlämnats till årsmötet 
 
§ 12 
Tidigare ordförande, Jan Ekholm avgår på egen önskan. I enighet med valberedningens 
förslag valdes Gundars Rasmanis enhälligt till ny ordförande. 
 
§ 13 
Till övriga styrelseposter valdes, i enighet med valberedningens förslag, med 2 års mandattid; 
 
Alf Askergren (nyval) 
Margareta Hedström (nyval) 
Yvonne Sjögren (nyval) 
 
Då Gundars Rasmanis, som hade ytterligare ett år kvar på sitt styrelsemandat nu väljs till 
ordförande, görs ett fyllnadsval med 1 års mandattid; 
 
Lotta  Brännström (fyllnadsval) 
 
I styrelsen ingår dessutom, med ytterligare ett års mandatperiod; 
 
Christer Olofsson 
Gustav Neander 
 
§ 14 
Till revisorer valdes; 

Bo Mikaelsson (nyval) 
Pelle Netz (omval) 



Björg Vagn-Andersson, suppl. (omval) 
 
§ 15 
Till valberedning valdes; 

Sari Ponzer (sammankallande) (nyval) 
Einar Perman (nyval) 
Hans Henriksén (omval) 
 
§ 16 
Till stipendiekommitté valdes; 

Åke Nygren (omval) 
Sari Ponzer (omval) 
Margareta Hedström (nyval) 
 
§ 17 
Övriga frågor. 
Fjorårets stipendiat, Lena Holm, redogjorde för en del av resultaten i sitt forskningsarbete 
(återgång i arbete efter whiplashskada). Mycket intressanta resultat och beräknas publiceras 
under år 2006. 
I samband med redogörelsen diskuterades även sällskapets policy inför framtida 
stipendieutdelningar. Vi har tidigare beslutat att vi nu satsar på att dela ut ett stipendium, och 
slopar tidigare utdelningar till bästa publicering och bästa utbildning. Detta medför av givna 
skäl att den utdelade stipendiesumman blir högre. Detta har redan visat sig vara en bra strategi 
då årets stipendieansökningar varit betydligt fler (14 st) samt av mycket bättre kvalitet än 
under tidigare år. Nu är alla ansökningarna inriktade på försäkringsmedicinska projekt vilket 
inte alltid har varit fallet tidigare.  
 
§ 18 
Under årsmötet utsågs, i enighet med stipendiekommitténs förslag, Ingrid Emanuelsson, till 
årets stipendiat, och tilldelas ett stipendium på 100.000 kronor. Ingrid Emanuelsson forskar 
om förvärvade hjärnskador. 
 
§ 19 
Årsmötet avslutades 
 
 
Karlskrona den 20 mars 2005 
 
 
Christer Olofsson 
Sekreterare 
 
                                              Protokollet justerat; 
 
Einar Perman                                                                        Margareta Hedström 
 
 
 
 



 
 
 
 


