Årsmöte 2017-04-26
BLF’s intresseförening Barn och läkemedel
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande Estelle Naumburg, sekreterare Jenny Kindblom, och justerare Elin
Kimland.
3. Årsmötet har varit behörigt sammankallat.
4. Föregående årsmötesprotokoll godkänns.
5. Verksamhetsberättelse 2016. Estelle redogör för 2016 års verksamhet avseende möten,
utbildningar och SwedPedMed. Vi ser tillbaka på ett aktivt år.
6. Ekonomisk rapport och revisorsberättelse. 2016 års GRiP-kurs gick med förlust pga oförutsedda
utgifter tex reseersättning, presenter, men summan slutar på positiva siffror för 2016. Michal
Odermarsky som är föreningens revisor har godkänt den ekonomiska redovisningen.
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Val av ny styrelse, revisor samt revisorssuppleant: Förslag från valberedningen innebär att Estelle
sitter kvar som ordförande ytterligare ett år, Lisa Forsberg blir vice ordförande, Christiane Garnemark
blir sekreterare, Jenny Kindblom vetenskaplig sekreterare, Synnöve Lindemalm fortsätter som kassör
och Anders Rane och Elisabeth Norman blir ledamöter tillsammans med Ola Andersson, neonatolog i
Halland, som väljs in.
9. Val av valberedning: Elin Kimland fortsätter och styrelsen ges mandat av årmötet att rekrytera
ytterligare en person till valberedningen inför 2018.
10. Framtidsfrågor, planering
•

•
•
•
•
•

Vi har fått förfrågan från Leif Gothefors i redaktionen för Läkemedelsboken om att skriva om
kapitlet ”Barn och läkemedel”. Estelle föreslår att vi frågar föreningen vilka som vill delta i
skrivarbetet. Oklart om uppdraget är förknippat med ekonomisk ersättning. Fråga om
ersättning ska ställas till Läkemedelsboken.
Kapitlet ”Krav vid utveckling av läkemedel till barn” behöver också uppdateras.
Planen framöver är att knoppa av SwedPedMed till att stå på egna ben.
Barnveckan 2018:
o Kanske ta upp något om biverkningar?
Bruk av paracetamol: mötet lyfter en önskan om att uppdatera Läkemedelsverkets dokument
från 2009, samt belyser ett kliniskt bekymmer att barn med vikt i övre delen av intervallet 510 kg riskerar att underdoseras.
Vi ska fortsätta arbeta med att kartlägga konsekvenserna av förmånsbeslutet om gratis
läkemedel till barn. Samarbete med ePed föreslås.

11. Övriga frågor:
•

Åsa Andersson återkopplar att vår hemsida behöver ses över och uppdateras, särskilt
avseende hur medlemskap söks.

12. Mötet avslutas. Nytt årsmöte planeras på Barnveckan 2018 i Västerås.

