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Protokoll för SFFAs ordinarie föreningsmöte 2020-10-02 
Med anledning av pågående Corona-pandemi ett digitalt möte med ca 40 deltagare. Del av 
styrelsen på plats, Clarion Sign Hotel, Stockholm. 

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Marit Westman. 

2. Till mötesordförande valdes Marit Westman. 

3. Till mötessekreterare valdes Nils Hamnerius. 

4. Till justeringsmän valdes Anna Asarnoj och Kerstin Romberg. 

5. Kassören Anna Asarnoj redovisade föreningens ekonomi. Ekonomin är i balans. 
Summa eget kapital: ingående saldo 1 190 155,07 och utgående saldo 1 192 956,67 
Resultatet för räkenskapsåret 2019 är ett överskott på 2 801 kr. 

6. Revisionsberättelse för år 2019 presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
av föreningsmötet. 

7. Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019-2020 gicks igenom av ordförande 
Marit Westman — se separat dokument. 

8. SFFA är en sektion i Svenska Läkarsällskapet (SLS). SLS fullmäktige beslutade den 14 
maj 2019 att inrätta en ny medlemskategori — medlemsförening. En medlemsförening 
ansluts med hela sitt medlemsantal och utövar inflytande i organisationen samt 
betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga 
medlemmar i föreningen blir föreningsanknutna medlemmar i SLS med individuella 
förmåner. 
Information har gått till medlemmarna i SFFA om förslag att göra SFFA till 
medlemsförening i SLS, samt revidering av föreningens stadgar. Ändring av stadgar 
föranleds av dels ändring från sektion till medlemsförening i SLS, dels av aktuell 
lagstiftning om hantering av personuppgifter. 
a) Föreningsmötet beslöt att SFFA skall gå med som medlemsförening i SLS med 
röstetalen 32 för och 7 mot 
b) Föreningsmötet beslöt anta de reviderade stadgarna med röstetalen 31 för och 5 
mot. 
c) Föreningsmötet beslöt att medlemsavgiften för SLS läggs till medlemsavgiften för 
SFFA med röstetalen 31 för och 5 mot. 

9. Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för SFFA (400 kr/år medlem som är 
läkare, 200 kr/år för pensionerad läkare, 300 kr/år för medlem som inte är läkare, 100 
kr/år för pensionär som inte är läkare) bifölls av föreningsmötet. 
Medlemsavgiften till SLS blir 140 kr/år för medlem som är läkare, 70 kr/år för 
pensionerad läkare, 0 kr/år för medlem som inte är läkare. Den läkare som är med i 
fler än en medlemsförening i SLS betalar 70 kr/år/förening. 
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10. Val av styrelsemedlemmar (SFFA): 
a) Till ny styrelsemedlem, representant för vuxenallergologi, valdes Christer Janson, 
läkare, professor, Allergi- och lungkliniken, Uppsala, för en period av 2 år 
b) Adina Weisheit (Pascu), Maria Jernmalm, Nils Hamnerius och Erik Melen omvaldes 
som styrelsemedlemmar för en period om 2 år. 
c) Marit Westman avgår som ordförande, men kvarstår som styrelsemedlem. Till ny 
ordförande valdes Christer Janson. 

11. Val av revisorer: 
Till revisorer omvaldes Ann Hammarlund, Linda Curstedt och Ulla Nyström 
(suppleant). 

12. Svensk allergiforsknings stiftelses (SAS) - årsredovisning föredrogs av Teet Pullerits. 
Fondvärde har följt den allmänna börsutvecklingen under året, vilket innebär en viss 
minskning. 

13. SAS val av styrelsemedlemmar: 
Teets Pullerits, Per Gustafsson och Lennart Nilsson omvaldes. 

14. Specialitetstrådet (SSA) — rapport: 
SSA har under det gångna året inte haft någon sammankomst 

15. SSA—val av medlemmar: 
Monica Arvidsson, Maria Starkhammar, Karin Strandberg, Patrik Nordenfelt, Marianne 
Eriksson, Andrea Lindgren omvaldes. 

16. Val av valberedning: 
Monica Arvidsson, Eva Miliqvist, Hanna Sandelowsky omvaldes. Till ny medlem valdes 
Maria Ingemansson efter avgående Johan Alm. 

17. Nya medlemmar 
Under verksamhetsåret har 37 nya medlemmar antagits. 

18. Kommande möten: 
Den pågående pandemin påverkar planeringen. 
SFFA:s vårmöte skall arrangeras, sannolikt blir det helt eller delvis digitalt. Datum ej 
ännu fastställt. 
EAACI:s möte 2021 kommer inte att hållas på plats i Madrid som tidigare aviserats, I 
nuläget planeras ett 'hybrid'möte — delvis digitalt (Madrid), delvis fysiskt i Krakow 10-
12 juli 2021 

19. Övriga frågor 
Föreningens nyvalde ordförande, Christer Janson, presenterade sig. 
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