
Svenskt Smärtforum 
 
Protokoll från kontituerande årsmöte i föreningen Svenskt Smärtforum, Birkeaulan, Huddinge 
den 30 september 2004 kl 16.45. 
 
Närvarande: C:a 30 medlemmar från de olika yrkesföreningarna samt paraplyorg. Sv 
Smärtforums tidigare styrelse utom Lena Björklund. 
 
 

1. Bengt Sjölund hälsade välkomna, förklarade mötet öppnat och dagordningen 
godkändes (bilaga 1). 

  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Bengt Sjölund valdes till mötets ordförande och Ann Persson till sekreterare. 
 

3. Val av två justeringsmän 
Gull-Britt Dahlman (sjuksköt) och Staffan Arnér (läk) valdes till justeringsmän tillika 
rösträknare. 
 

4. Förslag att konstituera den multidisciplinära föreningen Svenskt Smärtforum, tillstyrkt 
av samtliga svenska smärtprofessionella yrkesföreningars styrelser. Förslaget antogs 
med stor majoritet. 

 
5. Redogörelse för förslag till nya stadgar (se bilaga 2; utdelat till mötesdeltagarna), 

framlagt av en enig styrelse från paraplyorganisationen Sv Smärtforum. Redovisning 
av yrkesföreningarnas synpunkter på stadgeförslaget hade skett vid anslutande årligt 
möte. Diskussion. 

 
6. Fastställande av interimstadgar 

 
Beslöt årsmötet att  

 
A) i huvudsak godta förslaget till stadgar men att styrelsen ska bestå av fem ordinarie 
ledamöter och fem suppleanter (2 från varje yrkesförening) och att § 3 t v ska utgå ur 
stadgarna. 
 
B) fastställa att dessa interimstadgar med ovanstående förändringar ska gälla ett år, 
dvs till nästa årsmöte. 
  
C) dessa interimstadgar ska ses över av en arbetsgrupp ur styrelsen under året med 
beaktande av årsmötets synpunkter för att slutliga stadgar ska kunna antas vid 
årsmötet 2005.  
 

7. Val av styrelse 
 

Konstaterades att de av respektive yrkesföreningar utsedda 
valberedningsrepresentanterna hade avsagt sig sitt uppdrag, då de menade sig sakna 
stöd för detta i då gällande stadgar. Någon valberedning fanns således ej. 

 
Två förslag till styrelsemedlemmar presenterades av enskilda mötesdeltagare: 



 
Förslag I. Sjukgymnasterna föreslår Eva Lotte Karlsson och Cecila Budh och läkarna 
föreslår Märta Segerdahl 
 
Förslag II. Att den tidigare paraplyorganisationen Sv Smärtforums styrelse sitter kvar i 
ytterligare ett år som interimstyrelse. En fördel skulle vara kontinuitet i det påbörjade 
arbetet med underlättat samarbete. 
 
Vid omröstning gavs förslag I 7 röster och förslag II 12 röster.  
Beslutades således att den tidigare styrelsen sitter kvar ett år. 

 
8. Val av två revisorer 

Eva Lotte Karlsson (sjukgym) och Mats Börjesson (läk) valdes. 
 

9. Val av valberedning  
Förslag från mötesdeltagarna: 
Sjuksköterskor   Renee Allvin, Örebro   
Sjukgymnaster   Kaisa Mannerkorpi, Göteborg samt 
     Birgitta Ackerman, Huddinge  
Läkare     Märta Segerdal, Huddinge samt 
     Jan-Erik Wirén, Jönköping 
Beteendevetare            Berit Björkman, Stockholm  
Arbetsterapeuter   Margareta Friden, Jönköping 
 
Renee Allvin valdes. Omröstning mellan Kaisa Mannerkorpi och Birgitta Ackerman 
gav 12 respektive 6 röster. Kajsa Mannerkorpi valdes. Omröstning mellan Märta 
Segerdal och Jan-Erik Wirén gav 5 respektive 11 röster. Jan-Erik Wirén valdes. Berit 
Björkman valdes. Margareta Friden valdes. 
 
Valberedningen består således av:  
Sjuksköterskor Renee Allvin  renee.allvin@telia.com 
Sjukgymnaster            Kaisa Mannerkorpi kaisa.mannerkorpi@vgregion.se 
Läkare   Jan-Erik Wirén Jan.Eric.Wiren@lj.se 
Beteendevetare           Berit Björkman berit.bjorkman@kus.se 
Arbetsterapeuter Margareta Friden ma.friden@telia.com 

 
med Jan-Erik Wirén av mötet utsedd som sammankallande. 
 

10. Fastställande av årsavgift 
Beslutades att årsavgiften, förankrad i alla yrkesföreningars styrelser, sätts till 1:-kr 
per medlem och år och börjar gälla 20050101. 
 

11. Nästa års möte 
Förslaget har gått till Borås, där Håkan Samuelsson, överläk på anestesikliniken, 
tackat ja och hälsar alla välkomna i oktober 2005. Förberedelser görs enligt 
överenskommelse tillsammans med lokala representanter från samtliga 
yrkesföreningar och med Sv Smärtforums styrelse. 
 

12. Inga övriga frågor 
 



13. Mötet avslutades 
 
 
Huddinge 2004 09 30 
 
 
 
Ann L Persson Bengt H Sjölund 
sekreterare ordförande 
 
 
 
Gull-Britt Dahlman (sjuksköt) Staffan Arnér (läk) 
justeringsman justeringsman 


