
Anteckningar från Årsmöte 2015. Intresseföreningen för barn 
och läkemedel 
 

Plats Folkets Hus i Stockholm, Hall C 

 

Tid: Torsdag den 23 april 2015 kl 08.30 - 10.00 

 

Dagordning 
 

1 Årsmötets sammankallande  

18 personer inkl interimsstyrelsen närvarade vid årsmötet. 

 
2 Verksamhetsberättelse  

Interimsstyrelsens verksamhet från augusti 2014 till april 2015 redovisas. Där ingår  

 Kontakter med FinPedMed och beslut om att ingå i ett gemensamt nordiskt nätverk 

 Aktuell förfrågan om att ingå i ett europeiskt nätverk under uppbyggnad. Det svenska 

nätverket har producerat ett ”letter of intent” för att ingå i det europeiska nätverket. 

Finansiering behöver då sökas.  

 Text har satts ihop för att söka pengar. Myndigheter och huvudmän ska kontaktas med 

förfrågan. 

 Utbildningsinsatser för att öka kunskapen planeras, det första tillfället planeras under 

oktober 2015 med hjälp av GRIP som bistår med internationella föreläsare. 

 

 
3 Stadgarna 

Stadgarna läses upp av mötets ordförande Anders Rane. Stadgarna ska läggas upp på hemsidan. 

Förslag att under paragraf 2 ändras från ”barnmedicin” till barnsjukvård. 

 

4 Val av styrelse (Valberedningens förslag) 

Valberedningen bestående av Jonas Ludvigsson och Olle Söder (nuvarande resp tidigare ordf i 

BLF) presenterar ett förslag till styrelse i Intresseföreningen för barn och läkemedel.  

Förslaget är  

 Estelle Naumburg (Östersund/Umeå) ordf 

 Anders Rane (Sthlm) vice ordf 

 Jenny Kindblom (Gbg)  

 Elisabeth Norman (Lund)  

 Gustaf Fjärtoft (Sthlm) 

 Synnöve Lindemalm (Sthlm)  

 Katarina Wide (Sthlm) 

 Christiane Garnemark (Gbg) 

Årsmötet röstar för den föreslagna styrelsen. 



 

5 Föreningens framtidsvision och planer (utbildning, klinisk forskning, nätverk i Sverige, 

Norden, Europa)  

Att ha en bred verksamhet och en bred medlemsbas, alla är välkomna, oavsett vilken ingång man 

har för sitt lkm-intresse. Fler sjuksköterskor önskas i nätverket. Mer utbildning efterlyses av 

nätverket. 

 

 

6 Övriga frågor 

Anders Rane, interimsstyrelsens ordförande, lämnar över ordförandeskapet till Estelle Naumburg. 

 

7 Mötets avslutande 

 

Konstituerande möte: 
 
Enligt stadgarna ska följande poster ingå i styrelsen föreningens styrelse utgörs av 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, samt minst tre 
övriga ledamöter. Samtliga väljs vid årsmötet för två år. 
 
Föreningens styrelse utgörs av  
Ordförande,: Estelle Naumburg  
Vice ordförande: Anders Rane 
Sekreterare: Jenny Kindblom 
kassör: Synnöve Lindemalm 
vetenskaplig sekreterare: Katarina Wide 
övriga ledamöter: Gustav Fjärtoft, Christiane Garnemark, Elisabeth Norman 
 
 


