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1.  Årsmötet öppnades av ordförande Britta Hylander. 
 
2.  Till mötesordförande valdes Britta Hylander. 
 
3.  Till mötessekreterare valdes Ola Samuelsson. 
 
4.  Olof Heimbürger och Susanne Ljungman valdes att justera protokollet. 
 
5.  Mötets behöriga utlysande godkändes. 
 
6.  Föredragningslistan godkändes. 
 
7.  Verksamhetsberättelsen för 2011 har skickats ut under november månad. Efter 

korrigering av den vetenskaplige sekreteraren av ett par ”errata” accepterades den av 
årsmötet utan kommentarer.  

 
8.  Föreningens ekonomiska bokslut för 2010 presenterades av kassaförvaltare Björn 

Rogland. Revisor Anders Fernström hade inget att tillägga. Revisionsberättelsen är 
undertecknad av revisorerna. 

 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
10. Årsavgiften för 2012 beslutades vara oförändrad 300 Kr 
 
11.  Mårten Segelmark valdes till ordförande för 2012-2013 (nyval). 
 
12.  Peter Barany valdes till vice ordförande för 2012-2013 (nyval). 
 
13.  Maria Svenson valdes till vetenskaplig sekreterare för 2012 (fyllnadsval). 
 
14.  Mats Roman omvaldes som facklig sekreterare för 2012-2013 (omval). 
 
15. Henrik Hadimeri valdes till ledamot för 2012-2013 (nyval). 
 
16. Malin Isaksson valdes till ledamot för 2012-2013 (nyval). 
 
17. Anders Fernström och Carsten Frisenette-Fich omvaldes till revisorer och Gert Jensen 

och Sven-Ingmar Deurell omvaldes till revisorssuppleanter för 2012. 
 
18.  Tora Almquist valdes till ny SNF:s representant och Emöke Dimeny till hennes 

suppleant i SLS fullmäktige. 
 
19.  Till  valberedning omvaldes Hans Herlitz (sammankallande), Gunilla Welander och 

Olof Heimbürger. 
 



18. Tora Almquist informerade om 2011 års specialistexamen. Britta Hylander delade ut 
diplom till de godkända specialistläkare som var på plats vid årsmötet. Planeringen för 
2012 är en slutskrivning den 23/3 med efterföljande muntlig examination i Linköping 
den 27/4. Även 2012 kan skrivningen göras som diagnostisk skrivning. Ytterligare 
information kommer att läggas ut på föreningens hemsida. 

 
19. Mårten Segelmark informerade om att det nationella nätverket för ST-utbildning nu 

ombildas till ett utbildningsutskott. Detta kommer att ledas av en utbildningssekreterare. 
 
20. Ordförande Britta Hylander presenterade beviljade forskningsanslag.  

Totalt delades 155 000 SEK ut från SNF:s forskningsstiftelse till vilken bidrag erhållits 
från Abbot Scandinavia AB (50 000), Amgen AB (50 000), Fresenius Medical Care 
Sverige AB (15 000), Genzyme Sweden (10 000), Nordic Medcom (10 000) och Shire 
Sweden (20 000). Följande forskare tilldelades anslag: Sigrid Lundberg 90 000:-, 
Helena Rydell 35 000 och Elzbieta Nowakowska-Fortuna 30 000:-. 

 
21.  Mårten Segelmark informerade om det kommande vårmötet i Uppsala den 13 – 15 maj 

och att professor Anita Aperia tilldelades Homer Smith Award vid ASN 2011. 
  
22. Bernd Stegmayer informerade om att mötet ”PD i praktiken” kommer att hållas den 17 -

18 september 2012. 
 
23. Bernd Stegmayer informerade om aferesregistret som drivs av Svensk Aferesgrupp och 

uppmanade alla att delta i registret. 
 
24. Olof Heimbürger redovisade resultaten av Bemanningsenkät 2011. Av den framgår att 

antalet nytillsatta ST-tjänster minskat de senaste åren. Detta kommer leda till en brist på 
specialistutbildade njurmedicinare från 2020 och framåt. 

 
25.  Britta Hylander informerade att flera av SNFs medlemmar tyvärr inte samtidigt är 

medlemmar i Svenska Läkarsällskapet (SLS). Detta leder till problem i arrangemang av 
utbildningsaktiviteter kopplade till den medicinska riksstämman samt att de som inte är 
medlemmar i SLS inte har fritt tillträde till föreningens årsmöte och övriga aktiviteter 
som ordnas på den njurmedicinska dagen (=fredag) på stämman. I SNF stadgar (§ 3) 
stipuleras att föreningen bör verka för att dess medlemmar samtidigt är medlemmar i 
Svenska Läkarsällskapet. Närvarande mötesdeltagare uppmanades att framföra detta till 
sina kollegor. 

 
24.  Årsmötet avslutades. 
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