SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI
SWEDISH SOCIETY FOR DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY
Protokoll fört vid årsmöte i SSDV torsdagen den 23 maj 2013, CCC i Karlstad, lokal SOLA
kl. 10:30-13:00

§1 Årsmötets öppnande
SSDVs ordförande Tore Särnhult hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade 2013
års årsmöte för öppnat.
§2 Avlidna medlemmar
En tyst minut hölls för 1 avliden medlem:
Hans Overgård Petersen, Sköndal
§3 Årsmötet stadgeenligt utlyst
Kallelse till årsmötet och föredragningslista med bilagor inkluderande balans- och
resultatberäkning för 2012 hade lagts ut via hemsidan - www.ssdv.se - till sällskapets
medlemmar och e-mail med kallelse och samtliga bilagor hade skickats ut den 23 april.
Årsmötet fann att utlysandet skett enligt stadgarna och förklarade det därmed behörigt.
§4 Godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkände föredragningslistan. En motion hade inkommit.
Under övriga frågor § 23 tillägg av:
1. Ev. SDKOs medlemsavgift
2. Vikten av dermatologer som verksamhetschefer
3. ST-vetenskapliga arbetet, finns det riktlinjer?
§5 Val av mötesordförande
Som mötesordförande valdes SSDV:s ordförande Tore Särnhult
§6 Val av protokollförare
Som protokollförare utsågs SSDV:s sekreterare Virginia Zazo
§7 Val av justeringspersoner
Till protokolljusterare valdes Åsa Boström och Birgitta Stymne
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ordförande förmedlade att årsberättelsen (Bilaga 1:1) lagts ut på hemsidan den 23
april. Årsmötet beslöt att lägga den till handlingarna med godkännande.
1:1 Verksamhetsberättelse för SSDV 2012-2013
§9 Sektionernas verksamhetsberättelser
Tore Särnhult berättade vidare att sektionernas/intressegruppernas årsberättelser hade lagts ut
som bilagor till Årsberättelsen och fanns på hemsidan sedan den 23 april
1:2 Verksamhetsberättelse för SDKO
1:3 Verksamhetsberättelse för SSAMD

1:4 Verksamhetsberättelse för SweDEN
1:5 Verksamhetsberättelse för Privatpraktiserande dermatologer
1:6 Verksamhetsberättelse för SKDG
1:7 Verksamhetsberättelse för Venereologi
1:8 Verksamhetsberättelse för IPD
1:9 Verksamhetsberättelse för UG
1:10 Verksamhetsberättelse för RAV
Årsmötet beslöt att lägga dessa till handlingarna med godkännande.
§10 Skattmästarens årsberättelse
Skattmästare Kari Nielsen föredrog sin årsberättelse och gick igenom balans- och
resultaträkningen för det gångna året (Bilaga 1:11). Årsmötet beslöt att med godkännande
lägga skattmästarens årsberättelse till handlingarna.
1:11 Balansräkning SSDV 2012
§11 Revisorernas berättelse jämte frågan om ansvarsfrihet
Revisionsberättelsen (Bilaga 1:12) föredrogs av Mats Berg. De båda revisorerna Mats Berg
och Carl-Fredrik Wahlgren föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 20122013, vilket bifölls. Påpekande från revisorerna över oanvända beviljade pengar från
Hudfonden.
1:12 Revisionsberättelse för SSDV 2012
§12 Valberedningens förslag och val
Birgitta Stymne presenterade valberedningens förslag.
Styrelsen:
Ordförande: Tore Särnhult (1 år)
Vice ordförande: John Paoli(1 år)
Sekreterare: Virginia Zazo (1år)
Skattmästare: Kari Nielsen(1år)
Redaktör för riksstämman: Christian Stécko Nilsson
Utbildningsansvarig: Oliver Seifert(1år)
Lill-Marie Persson suppleant (1år)
Ledamöter:
Peter Gisslén (omval 1 år - PDF-representant)
Gunnar Nyman suppleant (omval 1 år - PDF-representant)
Oskar Zaar (nyval 1 år – ST-representant)
Reza Sohrabi suppleant (nyval 1 år – ST-representant)
Per Anders Mjörnberg (omval 1 år – Sektionen för venereologis representant)
My Falk suppleant (omval 1 år – Sektionen för venereologis representant)
Revisorer:
Carl-Fredrik Wahlgren (omval 1 år)
Mats Berg (omval 1 år)
Margareta Frohm Nilsson suppleant (omval 1 år)
Kristofer Thorslund suppleant (omval 1 år)
Representant Svenska Läkaresällskapet:
Tore Särnhult (omval 1 år)
John Paoli (suppleant omval 1 år)
Representant Praktikerkonsult AB:
Ragnar Jonell (omval 1 år)

Leif Nordin (omval 1 år)
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.
§13 Val av valberedning
Styrelsen lämnade följande förslag
Valberedningen
Maria Bradley, sammankallande (omval 1 år)
Normann Iversen (omval 1 år)
Karin Berggård (nyval 1 år)
Samtliga ovan föreslagna valdes av medlemmarna.
Normann Iversen tackade Birgitta Stymne för ett gott samarbete
§15 Utbildningsfrågor
Katarina Lundqvist presenterade en sammanfattning på det utförda arbetet under 2012/13.
§16 Motion från SSAMD
SSAMD söker ekonomiskt stöd från SSDV till framtagande av kortversion av Basdokumentet
om Yrkes-och miljödermatologi, motsvarande 10400 kronor. Motionen antogs med majoritet
(se bilaga 2)
§17 Förslag till stadgeändring
Normann Iversen föreslår ändring av § 10. Nuvarande text: SSDV håller årsmöte före maj
månads utgång. Förslag till ny text: SSDV håller årsmöte senast fredagen innan
midsommarhelgen. Förslaget antogs med majoritet efter handuppräckning. SLS och SLF skall
informeras
John Paoli föreslår ändring av stadgarnas § 3, stycke 3. Nuvarande text: Styrelseledamot skall
vara ledamot av Svenska Läkare Sällskapet samt av Sveriges Läkarförbund. Övriga
medlemmar-om därtill behöriga
bör vara ledamöter av Läkaresällskapet och av
Läkarförbundet.
Förslag till ny text: alla medlemmar bör vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet.
Styrelseledamöter skall vara ledamöter av Svenska Läkaresällskapet.
Både förslag godkändes av majoriteten genom handuppräckning.
SLS och SLF informeras för godkännande vid deras Fullmäktige.
§18 Årsmöte i Göteborg 2014.
Petra Tunbäck bjöd in medlemmarna till SSDV´s årsmöte i Göteborg, maj 2014. Årsmötet
president kommer att vara Jan Faergemann.
§19 Riksstämman
TS berättade om beslutet över att inte delta vid Riksstämman 2013 och följa upp dess
utveckling. Redaktören för Riksstämman är kvar i Styrelsen med annan funktion att bland
annat arbeta med hemsidesprojektet
§20 Hemsidan
Under 2012/2013 har det pågått ett arbete för att få en ssdv hemsida utan inloggning. En
variant är gjort i samarbete med Hemsidesbolaget som behåller kopplingen med pdf.nu med
samma layout. Styrelsen har beslutat att SSDV hemsidan ska vara frikopplad från pdf.nu
enligt ansökan till Hudfonden och medlemmarnas röst 2012. Arbetet med nya hemsidan
påbörjas direkt.
§21 Val av årsavgift
900 sek/år, 450 sek/år (pensionärer).
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17 nya medlemmar har tillkommit under året. Dessa är:
Brita Bromée, Östersund
Albert Duvetorp, Jönköping
Lucian Grema, Hässelby
Helen Helwig, Ängelholm
Cristina Hendre, Karlstad
Johan Kappelin, Helsingborg
Martin Kropp, Falun
Jennie Lindwert, Falun
Ebba Magnusson, Eskilstuna
Reza Sohrabi, Nässjö,
Ewa Szewczyk, Visby
Karl Torell, Uddevalla
William Troensgaard, Lund
Andrea Wahlberg, Sundsvall
Ewa Young, Malmö
Oscar Zaar, Stockholm
Agneta Åsen, Östersund

§23 Övriga frågor
JP frågar medlemmar om åsikten över en eventuell årsavgift för SDKO medlemmar för att
täcka föreläsningskostnader mm. Positiv respons från medlemmarna
Diskussion kring vikten av dermatologer i roll som verksamhetschef och kunna främja detta
från SSDV. Frågor kring det vetenskapliga arbetet inom ST utbildningen besvarades av
Katarina Lundqvist
§24 Utbildningstipendium
Kari Nielsen tilldelades SDKO stipendium på 60000 kronor. Detta finansieras i samarbete
med Almirall, Galderma, La Roche Posay,LEO Pharma och Roche.
Liv Eidsmo tilldelades årets nyinrättade stipendium av Novartis för forskning inom
psoriasis/urticaria.
§25 Mötets avslutande
Ordförande förklarade därefter mötet avslutat.
Umeå, 25 maj 2013
Vid protokollet
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Sekreterare SSDV
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