
 
 

SANMA årsmötesprotokoll 2021-05-24, pga pandemi digitalt årsmöte via Teams 

 
1. Årsmötets öppnande. 

 
Årsmötet öppnades av ordf Håkan Sköldefors. 
 

 
2. Fastställande av röstlängd. 

 
Närvarande:  Olle Sandelin, Claes Bothin, Jesper Rosvall,  Per Jakobsson, Håkan Sköldefors, Thorbjörn 
Johansson, Mats Hagberg, Mikael Nordlund, Thomas Sundberg, Ola Eiken, Anders Rosén, Bjarne 
Månsson, Lars-Gunnar Höök, Georgios Sidiras, Gudmund Eriksson, Ioannis Magounakis, Jim Wiksten, 
John Grubbström, Magnus Rahm, Torbjörn Vedberg, Hans Örnhagen, David Jörgensen 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 

Ordf Håkan Sköldefors valdes till mötesordförande, sekr Claes Bothin till sekr. 
 
 

4. Val av två justeringsmän. 
 

Jesper Rosvall och Mats Hagberg valdes. 
 

 
5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna. 

 
Kallelse skall ske senast 4 veckor före årsmötet.  
Kallelse har sänts per e-mail 28/3, samt via Teams 17/5 och en gång däremellan, samt har annonserats 
i Läkartidningen och på dess webbkalender. 
 
Årsmötet fann mötet stadgeenligt utlyst.  
 
 

6. Fastställande av dagordning. 
 

Årsmötet fastställde dagordningen. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Verksamhetsberättelse SANMA 2019-2020 
 
Årsmöte hölls  i maj 2019.  
 
Under 2019  hölls ett antal flyg- och dykmedicinska möten där SANMA varit närvarande och i vissa fall 
även hållit i mötena. 
 
I oktober genomförde vi den årliga Klubbkvällen dagen innan Transportstyrelsens dag 
där vi hade föredrag inom flygpsykiatri. 

I december hade vi vår vetenskapliga dag Scientia et Valebat med föredrag både från flyg och 
dykmedicin under en eftermiddag.  



Förutom ovanstående hade vi ett antal styrelsemöten under 2019. 

2020 blev ett år med mycket liten verksamhet pga covid-19 pandemin. Ett par möten hölls om hur 
man skulle komma tillbaka till dykning efter covid-19 utmynnade i att SANMA var med och skrev 
rekommendationer för detta. 

Både klubbkväll samt Scientia et Valebat blev inställda. 

Årsmötet sköts upp ett år och styrelsens mandat förlängdes i och med detta till nästa årsmöte. 

Ett antal styrelsemöten har hållits under 2020 huvudsakligen i digital form. 

Håkan Sköldefors 

Ordförande SANMA 

8. Styrelsens ekonomiska rapport. 
 

Skattmästare Thomas Sundberg redovisade 2019 inflöt 12500 kr i medlemsavgifter,  
2020 endast 2050 kr, detta beroende på pandemirabatt i form av frivillig medlemsavgift. 
 
Årsbokslut 2019 och 2020, se bilagor. 
  
 

9. Revisorernas berättelse. 
 

REVISIONSBERÄTTELSE  
för verksamhetsåren 2019 och 2020 
 
Undertecknad, av Föreningens årsmöte utsedd revisor, får härmed avge min revisionsberättelse. 
Revisionen är genomförd enligt god revisionssed. All dokumentation är noggrant genomförd. Jag 
tillstyrker,att årsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna, 
att årets underskott, kr 17989, balanseras o ny räkning, 
att kassör och styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 
Täby i maj 2021 
Anders Norlin 
Revisor 

 
För 2020 är formuleringarna identiska, dock ska beloppet vara 5632,40. 

 
REVISIONSBERÄTTELSE för verksamhetsåren 2019 och 2020 

 
För 2019 fick vi foga oss snällt, 
Årsmötet Corona-inställt 
Vår minimala verksamhet har Thomas noga bokfört, 
Här finns inget med missljud eller som klingar ohört. 
Revisorn föreslår årsmötet att godkänna årsredovisning och att bevilja ansvarsfrihet. 
2020 blev en följd av det förra. 
Minskad behållning i kassan, 
samma Corona-pandemi. 
Även här förslag om ansvarsfrihet. 

 
Anders Norlin 
Revisor 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 

11. Övrig fråga. 
 

Hans Örnhagen efterlyste storleken på SIPE-fonden, samt att det bör informeras bättre på hemsidan om 
möjligheten att söka medel i fondens anda. 
Skattmästaren informerade att för 2019 uppgick den till 25800 kr, vilket var oförändrat under 2020. 
 
 
 
 



Valen utföll helt i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Suppleant Kristina Bergstedt Oscarsson hade avböjt omval. 
 
 

12. Val av ordförande. 
 

Håkan Sköldefors ordförande         omvald till 2023. 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 
 

Vice ordförande  Iannis Magounakis      mandat till 2022  
 
Sekreterare Claes Bothin,    mandat till 2022 
 
Skattmästare Thomas Sundberg   omvald till 2023 
 
Representant Flygmedicin Jesper Rosvall         omvald till 2023 
 
Representant Flygmedicin Lars-Gunnar Hök  mandat till 2022 
 
Representant Marinmedicin Mats Hagberg    mandat till 2022 
 
Suppleant Olle Sandelin   mandat till 2022 
 
Suppleant Mikael Nordlund             omvald till 2023 
 
Suppleant Jim Viksten    mandat till 2022 
 
Suppleant Anders Rosén   mandat till 2022 
 
Suppleant Patrik Gustafsson   nyval till 2023 
 
Suppleant Georgios Sidiras   nyval till 2023 

 
 

14. Val av revisorer och suppleanter. 
 

Revisor Anders Norlin    mandat till 2022 
 
Revisorsuppleant Erik Norrman   omval till 2023 

 
15. Val av valberedningen och suppleanter. 

 
Till valberedning på ett år omvaldes Per Jakobsson (sammankallande) samt Hans Örnhagen. 

 
16. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna). 

 
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens proposition om att ansöka som associerad förening i  
 
Svenska Läkarsällskapet. Se bilaga. 
 
 

17. Inkomna motioner. 
 

Inga inkomna 
 
 

18. Årsmötets avslutande. 
 

Ordförande tackade de  närvarande deltagarna för visat intresse med en varm önskan om snara 
fysiska träffar.  

 



Justeras 

 

 

Håkan Sköldefors  Mats Hagberg   Jesper Rosvall 

Ordförande  Justeringsman  Justeringsman  

  

Vid protokollet Claes Bothin 

 
  

 

  



Verksamhetsberättelse SANMA 2019-2020 
 
Årsmöte hölls  i maj 2019.  
 
Under 2019  hölls ett antal flyg och dykmedicinska möten där SANMA varit närvarande 
och i vissa fall även hållit i mötena. 
 
I oktober genomförde vi den årliga Klubbkvällen dagen innan transportstyrelsens dag 
där vi hade föredrag inom flygpsykiatri. 
 
I december hade vi vår vetenskapliga dag scientia et valebat med föredrag både från flyg 
och dykmedicin under en eftermiddag.  
 
Förutom ovanstående hade vi ett antal styrelsemöten under 2019. 
 
2020 blev ett år med mycket liten verksamhet pga covid-19 pandemin. Ett par möten 
hölls om hur man skulle komma tillbaka till dykning efter covid-19 utmynnade i att 
SANMA var med och skrev rekommendationer för detta. 
 
Både klubbkväll samt scientia et valebat blev inställda. 
 
Årsmötet sköts upp ett år och styrelsens mandat förlängdes i och med detta till nästa 
årsmöte. 
 
Ett antal styrelsemöten har hållits under 2020 huvudsakligen i digital form. 
 
 
Håkan Sköldefors 
 
Ordförande SANMA 
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Proposition till SANMA årsmöte 21-05-24 
 
Märkligt nog har Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening (SANMA) aldrig haft någon 
formaliserad relation med Svenska Läkarsällskapet (SLS). 
 
Detta blev styrelsen varse i samband med en medlemsreform som nyligen genomförts i SLS. 
 
Vi får nu möjlighet att bli en formaliserad del av Svenska Läkarsällskapet.. 
 
Det finns två möjligheter: 
 

1. Att bli medlemsförening: 
En medlemsförening betalar årlig medlemsavgift till SLS. Beräkningsgrunden är  antalet 
läkarmedlemmar i föreningen multiplicerat med en schablon om 140 kr per läkare. Schablonavgiften 
är rabatterad till hälften (70 kr) för läkarmedlemmar i föreningen som är pensionärer, AT-läkare eller 
med i flera i medlemsföreningar. Medlemsföreningen betalar ingen ytterligare avgift. 
Samtliga medlemmar i medlemsförening blir per automatik föreningsanknutna medlemmar i SLS 
med individuella förmåner, bland annat 

• möjlighet att delta i SLS programverksamhet till reducerat medlemspris 
• möjlighet att söka forskningsanslag och resebidrag (gäller läkare och styrs av stiftelsernas 

reglementen) 
• tillgång till lokaler i SLS hus till reducerat medlemspris 
• Fortbildningsdagar till reducerat medlemspris 
• Information via nyhetsbrev. 

Som föreningsanknuten medlem betalar Du ingen avgift till SLS (det är föreningen som betalar 
medlemsavgift baserat på antalet läkare enligt ovan). Medlemmar med annan yrkesbakgrund än 
läkare blir också föreningsanknutna medlemmar och betraktas som associerade medlemmar i SLS. 

Exempel på medlemsföreningar: Allergiforskning / Allergologi, Allmänmedicin 
Andrologi, Dermatologi och venereologi, Endokrinologi, Gastroenterologi 
Hematologim fl, dvs 40 st specialitetsföreningar. 

 
Således behöver SANMAs medlemsavgift höjas med 140 kr. (Individuellt medlemskap i SLS kostar 700 
kr per år). 



2 
 

 

2. Att bli associerad förening: 

SANMA betalar 2000 kr per år. 

Exempel på associerade föreningar: Svensk Epidemiologisk Förening, 

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin, Svensk Förening för Medicinsk Ultraljudsdiagnostik 

Svensk Förening för Obesitasforskning, Svensk Förening för Ortopedisk Medicin 

Svensk Katastrofmedicinsk Förening. 

Nedan anges kraven på associerade föreningar i SLS stadgar som kommer gälla från och med 2022 
(det kommer att göra vissa anpassningar på SLS fullmäktige nu i maj): 
  
§ 38 Associerade föreningar 
Nationella föreningar kan associeras till SLS. Associerad förening får bildas för att bevaka och främja 
forskning, utbildning, etik och kvalitet inom medicinen eller närstående ämnesområde som är angeläget 
men ännu inte vunnit allmänt erkänd självständig ställning. Innan en förening associeras till SLS ska 
samtliga medlemsföreningar, sektioner, kandidat- och underläkarföreningen och lokala läkarsällskap ges 
tillfälle att inkomma med yttrande. Associerad förening får företrädas vid fullmäktigemöte genom 
representant som får delta i överläggningarna men inte i besluten. Associerad förening ska för att ha rätt 
att väljas in ha minst 30 läkarmedlemmar. 
  
 
Styrelsen för SANMA föreslår att årsmötet beslutar om att SANMA ska söka 
som associerad förening (vilket även SLS föreslår). 
 
 
Om årsmötet landar i att vi ska göra en ansökan blir nästa steg att skicka till SLS en 
 

• motiverad ansökan om att bli associerad förening 

• era stadgar (som visar att ni är en nationell förening som bevakar och främjar forskning, 
utbildning, etik och kvalitet inom medicinen eller närstående ämnesområde som är 
angeläget men ännu inte vunnit allmänt erkänd självständig ställning)  OBS! Har ni redan 
gjort 

• verksamhetsberättelse för de två senaste åren 
• en beskrivning av hur många läkare ni har i föreningen samt i föreningens styrelse. Ni får 

också gärna ange hur många i styrelsen som idag är medlemmar i SLS. 
 

Ansökan kommer efter beslut av SLS nämnd att remissbehandlas i våra föreningar. Efter 
remissrundan beslutar nämnden om ansökan ska läggas till Läkaresällskapets fullmäktige, som 
beslutar om att associera föreningar (hålls i maj 2022). 
 
 
 
 

 

http://www3.svls.se/sektioner/svep/
http://www.glesbygdsmedicin.info/
https://svensktultraljud.com/
https://www.obesitasforskning.nu/
http://www.sfom.se/
http://www.skmf.org/
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Årsbokslut för 

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 

802015-3824 

 

Räkenskapsåret 

2019-01-01 – 2019-12-31 

 

 Innehållsförteckning Sida  
    
 Förvaltningsberättelse 1  
 Resultaträkning 1  
 Balansräkning 1  
 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2  
 Noter 3  
 Underskrifter 3  
    
    
 

  



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening  1(3) 
802015-3824 
 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening, 802015-3824 får härmed avge 
årsredovisning för 2019. 

 

Resultaträkning     

Belopp i kr Not 2019-01-01 
2019-12-31 

 2018-01-01
2018-12-31

    
Nettoomsättning  24 230,00  30 975,00
  24 230,00  30 975,00
    
Rörelsens kostnader    
Kostnader Årsmöte    -3 391,00
Kostnader Klubbkväll  -5 004,00  -1 294,80
Kostnader Scientia & Valebat  -15 854,00  -7 157,00
  -20 858,00  -11 842,80
    
Bruttovinst  3 372,00  19 132,20
    
Övriga externa kostnader  -21 361,00  -6 049,50
    
Summa rörelsens kostnader  -42 219,00   -17 892,30
    
Rörelseresultat före avskrivningar  -17 989,00  13 082,70
    
Resultat efter finansiella poster  -17 989,00  13 082,70
    
Resultat före skatt  -17 989,00  13 082,70
    
Årets resultat  -17 989,00  13 082,70
    
    

Balansräkning    

Belopp i kr Not 2019-12-31  2018-12-31
    
TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fodringar    
Kundfordringar  15 000,00  10 000,00
  15 000,00  10 000,00
    
Kassa och bank  146 398,47  168 675,27
    
Summa omsättningstillgångar  161 398,47  178 675,27
    
    
SUMMA TILLGÅNGAR  161 398,47  178 675,27
    
    
    



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 
802015-3824 
 

   2(3)

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31  2018-12-31
    
Eget kapital    
    
Eget kapital  -178 675,27  -164 296,77
Årets resultat  17 989,00  -13 082,70
    
Summa eget kapital  -154 998,47  -177 379,47
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 -6 400  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1   -1 295,80
    
    
SUMMA Eget kapital, skulder  -161 398,47  -178 675,27
    
    
 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisnings-
rådets rekommendationer. 

Värderingsprinciper m m  
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

 

 

  



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 
802015-3824 
 

   3(3)

Noter    
    
Not 1 Övriga skulder, lång- och kortfristiga    
  2019-12-31  2018-12-31
  -6 400,00  -1 295,80
  -6 400,00  -1 295,80
    
    
    
Underskrifter    
    
2021-05-05    
    
    
    
    
Kassör  Ordförande   
 

 



   
 

 

 

 

Årsbokslut för 

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 

802015-3824 

 

Räkenskapsåret 

2020-01-01 – 2020-12-31 

 

 Innehållsförteckning Sida  
    
 Förvaltningsberättelse 1  
 Resultaträkning 1  
 Balansräkning 1  
 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 2  
 Noter 3  
 Underskrifter 3  
    
    
 

  



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening  1(3) 
802015-3824 
 

Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening, 802015-3824 får härmed avge 
årsredovisning för 2020. 

 

Resultaträkning     

Belopp i kr Not 2020-01-01 
2020-12-31 

 2019-01-01
2019-12-31

    
Nettoomsättning  2 050,00  24 230,00
  2 050,00  24 230,00
    
Rörelsens kostnader    
Kostnader Årsmöte    
Kostnader Klubbkväll    -5 004,00
Kostnader Scientia & Valebat    -15 854,00
    -20 858,00
    
Bruttovinst  2 050,00  3 372,00
    
Övriga externa kostnader  -7 682,40  -21 361,00
    
Summa rörelsens kostnader  -7 682,40  -42 219,00 
    
Rörelseresultat före avskrivningar  -5 632,40  -17 989,00
    
Resultat efter finansiella poster  -5 632,40  -17 989,00
    
Resultat före skatt  -5 632,40  -17 989,00
    
Årets resultat  -5 632,40  -17 989,00
    
    

Balansräkning    

Belopp i kr Not 2020-12-31  2019-12-31
    
TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fodringar    
Kundfordringar  10 000,00  15 000,00
  10 000,00  15 000,00
    
Kassa och bank  141 537,07  146 398,47
    
Summa omsättningstillgångar  151 537,07  161 398,47
    
    
SUMMA TILLGÅNGAR  151 537,07  161 398,47
    
    
    



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 
802015-3824 
 

   2(3)

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31  2019-12-31
    
Eget kapital    
    
Eget kapital  -154 998,47  -172 987,47
Årets resultat  5 632,40  17 989,00
    
Summa eget kapital  -149 366,07  -154 998,47
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 1 -2 171,00  -6 400
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1   
    
    
SUMMA Eget kapital, skulder  -151 537,07  -161 398,47
    
    
 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisnings-
rådets rekommendationer. 

Värderingsprinciper m m  
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

 

 

  



Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 
802015-3824 
 

   3(3)

Noter    
    
Not 1 Övriga skulder, lång- och kortfristiga    
  2020-12-31  2019-12-31
  -2 171,00  -6 400,00
  -2 171,00  -6 400,00
    
    
    
Underskrifter    
    
2021-05-05    
    
    
    
    
Kassör  Ordförande   
 

 


