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Protokoll Årsmöte Svensk barnnefrologisk förening 
 

Tid: tisdagen 29 september 2020 kl 16:00.  
Plattform: Zoom (elektroniskt möte) 

Antal närvarande medlemmar: 13 (varav 11 under hela mötet) 

 
§1  Ordförande förklarade mötet öppnat  
 
§2  Val av årsmötesfunktionärer  

- Per Brandström valdes till mötets ordförande 
- Milan Chromek valdes till mötets sekreterare 

- Kajsa Åsling Monemi och Laura Raduta valdes till justeringspersoner, tillika 
rösträknare 

 

§3  Föredragningslistan godkändes  

 

§4  Mötets behöriga sammankallande 

Kallelsen skickades via mejl till föreningens medlemmar 2/9-2020 vilket är väl i 
överensstämmelse med stadgarnas stipulerade minst 2 veckor före årsmötet. 

Mötet ansågs därmed behörigen sammankallat. 
 

§5  Föregående årsmötesprotokoll godkändes 

 
§6  Verksamhetsberättelsen 2019 upplästes av Milan Chromek och godkändes 

 

§7  Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2019. Kassör Emma Wikholm 

läste upp den ekonomiska redogörelsen som godkändes. 
 
§8  Revisionsberättelse 2019 redovisades av revisorerna Jens Bekkebråten och 

Tobias Axelsson.  
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Revisorerna Jens Bekkebråten och Tobias 
Axelsson tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens arbete under året 2019. 

 

§9  Fastställande av föreningens årsavgift. Beslutades vara oförändrat 100 kr/år. 

 
§10 Stadgeändring §7. Styrelse har föreslagit att utöka antalet styrelsemedlemmar 

till fyra och ändra begreppet skattmästare till kassör. Ändringarna godkändes av 

100% av närvarande medlemmar. 
 

Nu lyder §7 följande: 
§7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fyra 
ledamöter som sinsemellan fördelar uppdragen som ordförande, sekreterare 

och kassör. Till styrelsen kan också representanter från specialiteter av 
speciellt intresse för barnnefrologin, som barnkirurgi, barnradiologi och 

nukleär medicin och njurpatologi, adjungeras. Styrelsens medlemmar väljs för 
två år i sänder. Med en mandatperiod om två år väljs dessutom valberedning 
(två personer), revisorer (två personer) och revisorssuppleant. 
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Ändringarna var omedelbart justerade av Kajsa Åsling Monemi och Laura 

Raduta och börjat gälla direkt. 
 

§11   Val av styrelse och övriga förtroendeposter 

    

Val av styrelse: 

Nyval av två ledamöter i styrelsen för en period av två år. Emma Wikholm blev 
omvalt som kassör och Lisa Sartz blev valt som en ny ledamot. 

  
 Val av revisorer: 

Tobias Axelsson var valt för 2 år och Jens Bekkebråten för 1 år. (obs borde ha 

egentligen valts för 2 år men för att komma omlott föreslog styrelsen detta 
strategin som har blivit accepterar av årsmötet). Båda omval.  

Ersättare Karin Ohlin Graffner (omval) 2 år 
 

Valberedning: 

Simon Rundqvist valdes för 2 år och Simon Jarrick för 1 år. Båda omval. Båda 
borde ha valts för två år men att en väljs på ett år denna gång är en tillfällig 

justering men samma anledning som val av revisorer. 
  

§12   Val av firmatecknare.  

Ordförande och kassör valdes att var för sig teckna föreningens firma 
  

§13  Vårdprogram och policydokument 

Föreningens vårdprogram om Hypertoni är uppdaterat. Kajsa Åsling Monemi 
berättar kort om vårdprogrammet. Stor framgång är att alla läkemedel och doser 

är godkända av ePed.  
 

§14  Nationellt kvalitetsregister   

Kort rapport från registerhållare Kajsa Åsling Monemi. Den 29 september 2020 
hållits en separat webinar om svenskt barnnjurregister men 22 deltagare och bra 

diskussion.  
 

§15  Barnveckan 2020 i Växjö ställdes in pga rådande coronapandemin. Per 
Brandström och Milan Chromek informerar kort om Barnveckan 2021 som ska 
hållas in i Stockholm. Tema Basal vatten-, elektrolyt- och syrabas balans med 

flera föreläsare från Stockholm och Uppsala. Tidigare föreslaget tema UVI och 
barnurologi planerar vi till Barnvecka 2022. Vi försöker ha rullande schema och 

täcka olika områden av barnnefrologi för blivande barnläkare.  
 
§16  Kommande program 

Bosön-seminarium 2021. 
Vi planerar för det program som var tänkt i år: Akut njursvikt inkl HUS, akut 

nefrologi, neonatal nefrologi  
 
Barnveckan 2021 i Stockholm. Planerat program med temat  

Basal vatten-, elektrolyt och syrabasbalans. 
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§17  Rapport om kommande evenemang av intresse för medlemmarna 

Nefro-urologisk kurs GOSH London våren 2021 
ESPN Amsterdam 2021-09-16 –19 

 
§18  Föreningens hemsida 

  Information från webmaster Karin Rosenborg.  

 

§19   Nya medlemmar 

Meglena Aleksieva, barnläkare på barnkliniken Gävle, ansökte om nytt 
medlemskap. 
 

§20   Övriga frågor 

 

a. Diana Karpman har upprepande gånger varit i kontakt med Socialstyrelsen 
angående subspecialistutbildning i barnnefrologi. Peter Barany och Simon 
Rundqvist tog upp frågan på NPO (nationella patient områden). Arbetet med 

frågan fortsätter utan tydliga framgångar.  
b. Per Brandström berättar att ESPN kommer att genomföra en Board Exam in 

Pediatric Nephrology, ett mycket välkommet initiativ. 
c. Milan Chromek berättar om en idé om gemensamma nordiska 

barnnefrologiska möten. Per Brandström och Milan Chromek kontaktade 

kollegor i Skandinavien. Våra kollegor i Finland, Norge och Danmark är 
mycket positiva och vi försöker samordna mötena med nordiska 

nefrologiska dagar som redan är etablerade. 
 

§21  Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Stockholm 2020-09-29  
 

 

 

 

 

 

Milan Chromek, sekreterare   Per Brandström, ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Åsling Monemi, justerare  Laura Raduta, justerare 

 

 

 
 


