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Protokoll Årsmöte Svensk barnnefrologisk förening 
 

Tid: 1/10 2019 kl 1630 

Lokal: Bosöns kursgård, Lidingö 

Antal närvarande medlemmar: 32 

 
§1  Ordförande förklarade mötet öppnat  
 

§2  Val av årsmötesfunktionärer  

- Per Brandström valdes till mötets ordförande 

- Milan Chromek valdes till mötets sekreterare 

- Karin Ohlin-Graffner och Therese Rosenblad valdes till justeringspersoner, 

tillika rösträknare 

 

§3  Föredragningslistan godkändes  

 

 

§4  Mötets behöriga sammankallande 

Kallelsen skickades via mejl till föreningens medlemmar 12/9 vilket är väl i 

överensstämmelse med stadgarnas stipulerade minst 2 veckor före årsmötet. 

Mötet ansågs därmed behörigen sammankallat. 

 

§5  Föregående årsmötesprotokoll godkändes 

 

§6  Verksamhetsberättelsen 2018 upplästes av Milan Chromek och godkändes 

 

§7  Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2018. Kassör Emma Wikholm 

läste upp den ekonomiska redogörelsen som godkändes. 

 

§8  Revisionsberättelse 2018 redovisades av Jens Bekkebråten och Tobias 

Axelsson och lades till handlingarna. 

 

§9  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018 

 

§10   Fastställande av föreningens årsavgift. Beslutades vara oförändrat 100 kr 

 

§11   Val av styrelse och övriga förtroendeposter 

 Nyval av två ledamöter i styrelsen för en period av två år. Per Brandström och 

Milan Chromek valdes. 

  

§12   Val av firmatecknare.  

Ordförande och kassör valdes att var för sig teckna föreningens firma 

  

§13  Vårdprogram och policydokument 

Styrelse kommer att titta till hur Vårdprogram/’Handläggningsstöd’ska 

heta/organiseras på websidan 

Enures och Daginkontinens framtagna av Svenska Enuresakademin kommer att 

publiceras på hemsidan inom kort.  
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Nefrotiskt syndrom PM publicerades på websidan. 

Nytt hypertoni-PM. En sista justering pågår och en färdig produkt publiceras 

snart. 

Antenatalt upptäckt hydronefros lyftes också som ett område i behov av PM. 

Det finns PM på olika håll. Årsmötet ger Märta Englund i uppdrag att vara 

sammankallande i att sammanföra de olika PM:en till ett gemensamt nationellt. 

Zivile Bekassy kommer att titta och det går att skriva Handläggningsstöd om 

STEC-HUS. 

 

§14  Nationellt kvalitetsregister   

Per Brandström ger en rapport från styrgruppsarbetet. Kajsa Åsling-Monemi är 

en ny registerhållare. 

 

§15  Barnveckan 30/3-2/4 2020 i Växjö 

Styrelsens förslag är UVI och barnurologi. Wanda Sikorska föreslår njursten 

som vi planerar senare.  

Detta finner årsmötets gillande. Frågan hänsköts till den nya styrelsen att jobba 

vidare med. 

 

§16  Kommande program 

 Program vid nästa Bosön-seminarium.  

Styrelsens förslag: Akut njursvikt inkl HUS, akut nefrologi, neonatal nefrologi. 

Vi diskuterar möjligheten att bjuda in flera ST-läkare, nefrologer och ssk som 

dagsbesökare då vi har begränsat antal övernattningsplatser (ca 70). Vi fortsätter 

diskutera ämnet. 

 

§17  Rapport om kommande evenemang av intresse för medlemmarna 

 Nefrourologisk kurs GOSH London våren 2020 (Milan frågar Kjell Tullus om 

datum) 

  ESPN Ljubljana september 2020-09-16 –19 

  ICCS, ASN, ESPU, ERA-EDTA, IPTA. 

  

§18  Föreningens hemsida 

  Information från webmaster Karin Rosenborg  

 

§19   Övriga frågor 

a. Simon Rundqvist informerade om ”Nationellt programområde - barn och 

ungdomars hälsa” 

b. Milan Chromek informerar hur man blir medlem i SBNF. 
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§20  Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Lidingö 2019-10-01  

 

 

 

 

 

 

Milan Chromek, sekreterare   Per Brandström, ordförande  

 

 

 

 

Karin Ohlin-Graffner, Justerare  Therese Rosenblad, Justerare 

 

 

 
 


