
 
 

Protokoll KLF årsmöte 2019 

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat 

§2. Val av mötesfunktioner 

a. Till mötesordförande valdes Dag Benoni 

b. Till mötessekreterare valdes Gabriel Grubb 

c. Till justeringspersoner valdes Thomas Troëng och Bengt Lindström 

§3. Mötets dagordning presenterades och godkändes  

§4. Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 

§5. Verksamhetsberättelse för 2019 presenterades av ordförande 

§6. Valberedningens förslag till styrelse och funktioner för 2020 

a. Till ordförande valdes Olof Blivik (nyvald) 

b. Till vice ordförande valdes Christina Wilhelmsson (n) 

c. Till sekreterare valdes Gabriel Grubb (n) och Axel Elofsson (n) 

d. Till kassör valdes Thomas Olsson (o) 

e. Till ledamöter valdes 

i. Linus Axelsson (omvald) 

ii. Håkan Odeberg (o) 

iii. Anna Westrup (o)  

iv. Dag Benoni (n) 

f. Till fullmäktigeledamot för Svenska Läkaresällskapet 2020 valdes 

i. Linus Axelsson som ordinarie representant (o)  

ii. Dag Benoni som suppleant (n) 

g. Till klubbmästare 2020 valdes 

i. Anna Westrup som ordinarie (o) 

ii. Ingen vice klubbmästare, adjungeras vid ett senare tillfälle 

h. Till arkivarie valdes Håkan Odeberg (o) 

i. Till adjungerad webmästare valdes Göran Husberg (o) 

§7. Till valberedning 2020 valdes Pernilla Engström och Linus Axelsson 

§8. Till revisorer för 2020 valdes Thomas Troëng och Göran Larsson 

§9. Propositioner från styrelsen 



  KLF årsmöte (2019-12-05) 

a. Från styrelsen har inkommit en proposition som lyder  

”Karlskrona Läkarförening har i ett försök att förbättra föreningens 

ekonomi under verksamhetsåret 2019 infört en avgift på 50 :- på sina 

medlemsmöten för snittar+ öl (50 :-) och 100 :- för snittar + öl + 

deltagande i mötesmiddag. Resultatet av detta utvärderas fortlöpande. 

Propositionen är:  

- att styrelsen för Karlskrona LäkareFörening får mandat att fritt 

ändra dessa avgifter på ett sätt som gynnar ett ökande av antalet 

medlemmar i KLF och deltagande i medlemsmötena. Detta inom 

ramar som bedöms skäliga för föreningens totala ekonomi.” 

Motionen bifölls genom acklamation. 

b. Inga övriga propositioner från styrelsen 

§10. Inkomna motioner – inga inkomna 

§11. Fastställande av årsavgift för 2020 

a. Föreslogs sänkas från 300 kr till 200 kr och till 100 kr för utsocknes 

och icke-legitimerade läkare. 

Förslaget bifölls genom acklamation. 

§12. Övriga frågor 

a. KLF har ombetts att deltaga i e-hälsodagar i Mars 2020. Styrelsen för 

KLF arbetar på att ta fram en representant 

§13. Årsmötet förklarades avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

_______________________ 

Gabriel Grubb, sekreterare 

 

Justeringsperson      Justeringsperson 

 

_______________________     _______________________ 

Thomas Troëng       Bengt Lindström 


