
FörsäkringsMedicinska Sällskapet 
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007 
 
Styrelsen har bestått av: 
Pelle Netz  ordförande 
Bengt Samuelsson v ordförande/sekreterare 
Gustaf Neander kassaförvaltare 
Lena Holm  hemsidesredaktör 
Carin Ottosson ansvarig för medlemsregistret 
Mats Hagberg vetenskaplig sekreterare 
Christer Ottosson FK-kontakt 
 
Styrelsen har haft fem sammanträden och i likhet med föregående verksamhetsår har möten 
hållits hemma hos någon ledamot i syfte att reducera kostnaderna. Styrelsemedlemmarna 
”offrade” en helg i april för att planera årets verksamhet. Riktlinjerna som då drogs upp har 
kunnat efterlevas och vi tycker att vi under året har fått god respons från våra medlemmar 
även om mötena kunde ha samlat betydligt fler deltagare med tanke på både 
försäkringsmedicinskt innehåll och social samvaro 
 
Styrelsen har vid ett tillfälle träffat styrelsen för Försäkringsläkarföreningen (FLF) för att 
jämföra likheter och skillnader mellan föreningarna samt att undersöka möjligheten till  
samarbete. Gustaf Neander är ju ordförande i FLF vilket högst avsevärt underlättar ett  
samarbete. Vi beslutade under mötet att FMS:s medlemmar i mån av plats på FLF:s kurser 
skulle få tillträde mot samma avgift som FLS:s medlemmar erlägger till kurshållaren. Vi 
överenskom också om att försöka bereda möjligheter för deltagande till våra möten även av 
den andra föreningens medlemmar. 
 
Medlemsrekrytering/registrering har skett med genomgång av tidigare medlemsregister 
samt genom vår- och höstmötet. Medlemsantalet har ökat från 60 betalande medlemmar vid 
ingången av verksamhetsåret till 160 vid utgången av 2007, och medlemsregistret är nu  
uppdaterat och aktuellt. 
 
Vårmötet lockade ca 20 deltagare och handlade om Socialstyrelsens och Försäkringskassans 
utredning angående ”Beslutsstöd vid sjukskrivning. Kvällens föredragshållare var Jan 
Larsson, Socialstyrelsen och Christer Olofsson Försäkringskassan och FMS!. Det visade sig 
att ämnet var väl valt, diskussionens vågor gick höga i pressen och bland våra deltagare. 
 
Höstmötets ämne, "Det kan vara farligt att bära cykelhjälm - om den vadderade världens 
faror" med David Eberhart lockade ca 40 deltagare. David talade mycket underhållande om 
vårt behov av att försäkra oss mot vardagslivets ”faror”, både sannolika och osannolika. Mötet 
avslutades med en delikat ostbuffé som rönte stor uppskattning.  
 
Hemsidan har kommit igång och uppdateras nu kontinuerligt. Arbetet har varit väldigt 
omfattande, men vilket bra resultat det blev! 
 
Kassaförvaltningen har, liksom medlemsmatrikeln, lagts ut på Föreningshuset Sebab AB. 
Efter vanliga initiala problem så har det fungerat mycket bra och alltjämt finns det pengar i 
kassan – se balans- och resultaträkning.  
 



Styrelsen har vänt sig till AFA i syfte att under år 2008 – FMS fyller då 10 år - få ett 
rörelsekapital för att stimulera till forskning inom ämnesområdet – försäkringsmedicin. AFA 
har ställt i utsikt att vi under 2008 skall ”sponsras” med 100’ SEK . 
 
Forskning och utbildning. Vårt försök att stimulera medlemmarna till att välja ”Den bästa 
försäkringsmedicinska artikeln under 2006” blev en jätteflopp! Inget förslag inlevererades 
inom rimlig förlängd (!) förslagstid. Vi gör ett nytt försök under jubileumsåret 2008. 
 
 
Stockholm den 6 januari 2008 
 
Pelle Netz  
Ordförande  
     Bengt Samuelsson 
     Sekreterare 
 
 
 
 


