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 PROTOKOLL 2007-05-03 
 
 
Ärende: Årsmöte SFVH 
 
Tid: Tisdagen den 17 april 2007 kl. 16.30–18.00 
 
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje 
 
 
 
§ 1 Ett välbesökt årsmöte öppnades av ordförande Rolf Lundholm 
 
§ 2 a/  Till mötesordförande valdes Rolf Lundholm 
 b/  Till sekreterare för mötet valdes Catarina Åneman 
 c + d/ Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lasse Hellström och 

Anna-Karin Öberg 
 
§ 3 Godkändes att mötet var behörigt utlyst och att handlingarna ställts till med-

lemmarnas förfogande i tid. Föredragningslistan godkändes. Tillägg under 
övriga frågor; beslut om ort för 2008 års studiedagar. 

 
§ 4 Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 

2006/2007. Styrelsen har genomfört planerade aktiviteter i enlighet med 
verksamhetsplanen. Information till föreningens medlemmar går ut via 
hemsidan www.sfvh.nu och meddelande om nyheter skickas ut till betalande 
medlemmar via e-post från respektive sektion. Ordförande är föreningens 
representant i nationella STRAMA. Ulrika Ransjö representerar föreningen 
som ledamot i IFIC: s styrelse. Catarina Åneman har representerat styrelsen 
i den svenska arbetsgruppen för en gemensam nordisk diplomutbildning i 
smittskydd och vårdhygien. 

 
 SFVH har flertalet representanter i olika SIS Tekniska kommittéer samt har 

deltagit i arbetsgrupper under Socialstyrelsens regi.  
 Kassören har uppdaterat medlemsregistret. Inkomna skrivelser och remisser 

finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.  
 
 Verksamhetsberättelsen godkändes utan invändningar. 
 
§ 6 Birgitta Fryklund läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar 

visade ett överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande före-
tagsmedlemmar, få arbetsgrupper samt föreningens interna konferens-
arrangörs ideella insatser. Sektionskassörerna samt övriga enskilda 
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medlemmar och företagsmedlemmar uppmanas att betala in årsavgiften för 
innevarande år före studiedagarna dock senast 30 juni.  

 
§ 7 Birgitta Fryklund yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes. 
 
§ 8 Föreningens kassör föreslår höjning av årsavgifter, dvs. från 100 kr till 150 

kr för enskild medlem och från 300 kr till 400 kr för företagsansluten 
medlem. Orsaken till denna höjning är en rekommendation från föreningens 
revisor att medlemsavgifterna skall täcka styrelsens arbete vilket idag ej är 
fallet. Vidare planeras nya arbetsgrupper inför kommande verksamhetsår 
samt ett deltagande från föreningen vid Läkarstämman 2007.  

  
 Årsmötet beslutar om en höjning av medlemsavgifter till 150 resp. 400 kr. 
 
§ 9 Inga inkomna motioner. 
 
§ 10 Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande: 

 a/ Som sekreterare valdes Catarina Åneman, 3:dje tvåårsperioden. 
 b/ Som övriga ledamöter, Maud Sundström, nyval 1:a tvåårsperioden, 

Jeanette Virgin, (fyllnadsval 2006) omval 1:a tvåårsperioden ordinarie. 
  
§ 11  Val av revisor: Birgitta Fryklund, omval ytterligare tvåårsperiod.   
 
§ 12 Val av valberedning: Peter Ekolind (Företagsanslutna) omval, Ulla-Britt 

Tollström (Smittskydd), omval. Båda valdes för två år.  
 
 Övriga i valberedningen valda 2006: Solgerd Gotvik (Hygiensjuksköterske-

sektionen), Helene Elmlund (Sektionen för materialkonsulter), Ulla Ordell 
(Tandvårdssektionen), Eva Herrero (Sterilsektionen), Barbro Isaksson 
(Hygienläkarsektionen).   

 
§ 13 Rapport från arbetsgrupper: 
 

DISTER: Standard för sterilisering och desinfektion. Lennart Sjöberg är 
ordförande för arbetsgruppen, medarbetare i gruppen adjungeras vid behov 
efter resp kunskaps- och ansvarsområde. Mari Banck redovisade aktuella 
Tekniska kommittéer (TK) och meddelar att inventering av SFVH:s 
medlemmars kompetensområden kommer att göras. 
 
LIS: Låneinstrument. Mari Banck är ordförande. Arbetsgruppen har arbetat 
fram ett förslag på rutiner och riktlinjer kring hanteringen av låneinstrument. 
Förslaget skall ut på remiss och färdigt dokument förväntas till hösten 2007. 
 
AFFE/FYFFE: Revidering av dokumentet Lagerhållning och transport av 
medicintekniska produkter. Ulrika Ransjö är ordförande. Arbetsgruppen 
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arbetar flitigt för att revidera dokumentet. Beräknas vara färdiga hösten 
2007. 
 
DIPLOMUTBILDNINGEN: Kerstin Mannerquist representerar SFVH i den 
nordiska arbetsgruppen. Utbildningen startar under hösten 2007 i samarbete 
med NHV i Göteborg. Till första omgången kommer 30 svenskar att antas.  

 
§ 14 Ulrika Ransjö, SFVH: s representant i IFICs styrelse, redogjorde för före-

ningens aktiviteter, bl a publicering av guidelines som kan hämtas på före-
ningens hemsida www.ific.narod.nu. Inom IFIC finns 70 
medlemsföreningar från 59 länder representerade. Nästa årsmöte blir i 
oktober 2007 i oktober i Budapest. Ulrika Ransjö kommer att lämna IFICs 
styrelse men hoppas att SFVH fortsatt kommer att bidra med medel till 
resestipendium.  

 Årsmötet tackar Ulrika Ransjö för hennes engagemang inom IFIC och 
lämnar åt styrelsen att nominera en efterträdare samt fatta beslut om fortsatt 
medlemskap och ekonomiska bidrag till IFIC. 

 
§ 15 Öviga frågor 
 
 Studiedagar 2008: 

Barbro Isaksson lovar att tillsammans med Madeleine Karlsson åta sig 
arbetet som föreningens interna konferensarrangörer även under 
studiedagarna 2008 under förutsättning att de hålles på Hotell Skogshöjd i 
Södertälje.  
Årsmötet tackar ja till detta erbjudande och 2008 års studiedagar kommer att 
hållas den 14-16 april 2008. Styrelsen ges i uppdrag att efterhöra andra 
lämpliga lokaler och orter inför studiedagarna 2009, förslag från 
medlemmarna mottages med tacksamhet. Årsmötet tackar Barbro Isaksson 
och Madeleine Karlsson för det fantastiska arbete de lagt ner för årets 
studiedagar. 

 
 
§ 16 Ordförande Rolf Lundholm tackade för det stora intresset och avslutade 

årsmötet 2007. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
 Catarina Åneman, sekreterare 
 
 
  
 
 Justeras: 
 
 
 
 Rolf Lundholm, ordförande 
 
 
 
 
 
 Lasse Hellström  Anna-Karin Öberg 
 
 
 
 
 
 
 
 


