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§1. Årsmötets öppnande SIM:s ordförande Fredrik von Wowern öppnade mötet och 
hälsade alla välkomna. Det var 20 st. medlemmar närvarande 
på mötet som gavs på under SIM-veckan på Scandic 
Triangeln Hotel i Malmö. Årsmötet kompletterades online 
2021-12-10 efter kallelse 2021-11-10. 
 

§2. Fråga om årsmötets 
behöriga utlysande 

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst då kallelse med förslag 
på stadgeändringar publicerades på föreningens hemsida i 
augusti 2021, mer om 2 månader före årsmötet. 
 

§3. Fastställande av 
dagordning 

Föreslagen dagordning för årsmötet godkändes utan tillägg 
eller föranmälda övriga frågor. Inga motioner har inkommit. 
 

§4. Val av 
mötesfunktionärer 

Till mötesordförande valdes Fredrik von Wowern 2021-11-10 
och Anna-Clara Collén 2021-12-10 och till mötessekreterare 
valdes Mårten Söderberg. Till justerare tillika rösträknare 
valdes Karolina Forssén och Veronika Lindblom. 
 

§5. Föregående 
årsmötesprotokoll, 2020 

Protokollet från SIM:s 55:e årsmöte som gavs online pga. 
Covid-pandemin 2020 godkändes och lades till handlingarna. 
 

§6. Styrelsens 
verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret 
2020-09-01 – 2021-08-31 

Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
föredrogs. Den finns publicerad på föreningens hemsida, 
www.sim.nu. Verksamhetsberättelsen fastställdes av årsmötet 
och kunde läggas till handlingarna. 
 

§7. Skattmästarens 
berättelse för 
verksamhetsåret  
2020-07-01 – 2021-06-30 

Skattmästaren redogjorde för den ekonomiska berättelsen och 
utfallet under året enligt specifik årsredovisning som delades 
ut på mötet. Den ekonomiska berättelsen fastställdes av mötet 
och lades till handlingarna.  
 

§8. Revisionsberättelse 
för verksamhetsåret 
2020-07-01 – 2021-06-30  
 

Revisionsberättelsen, framlagd av de valda revisorerna 
Jesper Ahlkvist och Mats Roman, föredrogs och godkändes 
av mötet. Det framkom att föreningens verksamhets- och 
ekonomiska berättelser inklusive förvaltning under året skett 
utan anmärkning.   
 

§9. Fråga om 
ansvarsfrihet för 
avgående styrelse 

Årsmötet kan 2021-11-10 inte besluta om ansvarsfrihet då alla 
styrelseledamöter till årsmötesdagen inte elektroniskt signerat 
revisionsberättelsen. På det kompletterande mötet 2021-12-10 
var berättelsen signerad av alla och årsmötet beviljade då 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020–2021.  
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§10. Val av 
firmatecknare för SIM  
 

Till SIM:s firmatecknare, var och en för sig, valdes ordförande 
Anna-Clara Collén och skattmästare Charlotte Åkesson 
fram till 2021-12-10 och därefter övergår detta till Malin 
Hanehöj Kjølsøy.  
 

§11. Val av 
styrelseledamöter 

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag följande 
styrelseledamöter för 2 år, 2021–2023: 
Ordförande: Anna-Clara Collén, Göteborg (nyval) 
Vetenskaplig sekreterare: Henrik Norrsell, Göteborg (nyval) 
Styrelseledamöter: Malin Hanehöj Kjølsøy, Kalmar (omval), 
Daniel Towie, Lund (omval). Karolina Forssén, Kalmar 
(nyval) samt Cecilia Sjöblom Fall, Umeå (nyval) 
 
Kvarvarande styrelseledamöter valda på 2 år, 2020–2022:  
Vice ordförande: Sara Lindberg, Skövde. Facklig sekreterare: 
Mårten Söderberg, Stockholm. Skattmästare: Charlotte 
Åkesson, Lund (uppdraget övergår 2021-12-10 till Malin 
Hanehöj Kjølsøy). Övriga styrelseledamöter valda till 2022: 
Jan Bergman, Norrtälje, Christine Sävervall, Malmö, Martin 
Serrander, Nyköping. 
 
Årsmötet beslutade att styrelsen efter behov under 
verksamhetsåret kan adjungera 1–2 ledamöter. 

§12a. Val av revisorer 
och revisorssuppleanter 
 

Auktoriserad revisor Jesper Ahlkvist (omval 1 år) liksom 
lekmannarevisor Mats Roman (omval 1 år) valdes till årsmötet 
2022. Till revisorssuppleanter (omval 1år) valdes Björn 
Fagerberg och Anders Själander.  
 

§12b. Val av 
valberedning och 
sammankallande  

Carl Otto Schell, Nyköping (omval, sammankallande) och 
Fredrik von Wowern, Malmö (nyval) valdes till valberedning 
till årsmötet 2022. 
 

§13. Fastställande av 
medlemsavgift i SIM  
 

Årsmötet beslutade att ha oförändrade avgifter för kommande 
år i SIM, dvs. 300: - kr för alla medlemmar. 
 

§14. Uppdatering och 
modernisering av 
stadgar, anslutning till 
Svenska 
Läkaresällskapet 
 

Årsmötet beslutade att godkänna och fastställa, utan 
ändringar eller tillägg, det utskickade förslaget på nya stadgar 
för SIM, som efter kontroll hos Läkaresällskapet (SLS) och 
Läkarförbundet kommer att publiceras på föreningens 
hemsida. Inget beslut om att ansöka som medlemsförening i 
SLS togs utan SIM kvarstår som sektion i SLS till årsmötet 
2022, då nytt beslut får tas i frågan.   
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§15. Representation  
från SIM  

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse representanter från SIM 
till Svenska Läkaresällskapets och Sveriges Läkarförbunds 
respektive fullmäktige- och representantskapsmöten.  
 

§16. Övriga frågor Det var en kort diskussion och information kring ämnena 
Diagnostiskt Centrum och Internmedicinsk Intermediärvård. 
Inga beslut togs.  
 

§17. Mötets avslutande 
 

Mötet avslutades av nyvalde ordföranden i SIM i samråd med 
avgående ordförande, som tackade alla närvarande för aktivt 
deltagande i mötet. Årsmötet avtackade de avgående 
styrelseledamöterna Fredrik von Wowern och Henrik 
Bergholtz. 
 

 
För Svensk Internmedicinsk Förening, SIM 
2021-11-10 och 2021-12-10 
 
 
 
Fredrik von Wowern,  
Årsmötesordförande 2021-11-10 
Avgående ordförande i SIM 

 
 
Anna-Clara Collén,  
Årsmötesordförande 2021-12-10  
Nyvald ordförande i SIM 

 
 
 
Mårten Söderberg 
Årsmötessekreterare  
Facklig sekreterare i SIM 

 
 

 
 
 
Karolina Forssén 
Vald justerare för årsmötet 

 
 
 
Veronika Lindblom 
Vald justerare för årsmötet 

 


