Årsmöte Svensk Rättsmedicinsk Förening 2021
(Zoom 2021-03-10)

1. Årsmötets öppnande
2. Justering av röstlängden
3. Val av mötesordförande
Som mötesordföra nde valdes Anders Eriksson
4. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Som mötessekrete rare valdes Brita Zilg.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Som justeringsmä n valdes Cecilia Besev Swing och Louise Steinhoff.
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet har utlyst korrekt.
7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
8. Styrelsens årsberättelse
Årsberättelse n föredrogs av Anders Eriksson. Togs särskilt upp att SRF har
övergått till att bli "sektion" inom SLS till "medlemsförening", vilket medför en
rad fördelar. De nya stadgarna är SLS normalstadg ar som är förankrade hos
Läkarförbundet. Vidare har man uppdaterat SRF:s medlemsförteckning och
färdigställt SRF:s websida.
9. Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast
avslutat räkenskapsår
Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Anders Eriksson.
10. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av Johan Berge.
11. Fastställande av årsredovisningen inkl den ekonomiska redogörelse n
samt beslut om enligt dessa uppkommet resultat
Årsredovisningen fastställdes.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
13. Fastställande av medlemsavgift
Årsavgiften fastställdes till 240 kr per år.

14. Val av styrelseledamöter i enlighet med stadgarnas§ 5
Ordförande: Carl Johan Wingren (2-årigt mandattom våren 2023)
Vice ordförande: Anders Eriksson (2-årigt mandattom våren 2023)
Ledamot: Lydia Kahn (1-årigt mandattom våren 2022)
Ledamot med särskild inriktning på ST-utbildningsfrågor: Emilia Byström
(1-årigt mandattom våren 2022).
Skattmästare tillika facklig sekreterare: Michele Bentz (sittande, mandattom
våren 2022).
Vetenskaplig sekreterare: Brita Zilg (sittande, mandattom våren 2022).
15. Val av två revisorer och en suppleant
Till revisorer valdes Johan Berge och Emma Wernvik.
Till revisorssuppleant valdes Gustav Engvall.
16. Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet
med sällskapets stadgar
Carl Johan Wingren valdes till ledamot, Anders Eriksson till suppleant.
17. Val av två ledamöter av valberedningen i enlighet med stadgarnas§
Till valberedning valdes
Gustav Engvall (sittandet om våren 2022),
Johanna Loisel (sittandet om våren 2023),
Anton Mittendorf (nyvalt om våren 2024).
18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12-17.
19. Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till
styrelsen senast två månader före mötet. (inga sådana ärenden har
förekommit)
20. Årsmötets avslutande
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