Protokoll för Läkarföreningens för Integrativ Medicin årsmöte 2018 den 24 mars 2018 kl 9-10 i lokal Magelungen,
Bondegatan 35
§ 1 Mötet öppnades av LIM:s ordförande Ralf Sundberg
§2 Som mötesordförande valdes Ursula Flatters, som sekreterare Bo Edelstam, som justeringspersoner Lajla Olsson
och Ralf Sundberg
§3 Mötet förklarades behörigen utlyst
§4 Röstlängden fastställdes
§5 Föregående årsmötes protokoll godkändes
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp och godkändes
§7 Resultat och balansräkning för 2017 som utsänts skriftligt presenterades och godkändes
§8 Revisionsberättelsen lästes upp
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja
§10 Planerad verksamhet och budget för 2018 presenterades och godkändes. Verksamheten kommer främst att
bestå av förberedelser för det föreslagna samgåendet med FIM, samt det av främst FIM organiserade stora
vetenskapliga mötet 14-15 april: Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning.
§11 Årsavgiften för 2018 är enligt föregående års beslut 250 kr. Årsavgift för 2019 kommer att beslutas vid det
planerade extra årsmötet hösten 2018.
§12 Val: Ralf Sundberg återvaldes som ordförande för 1 år, Rune Eliasson och Lisa Palmlöf kvarstår sedan 2017 som
styrelseledamöter för 1 år. Som adjungerad kassör kvarstår Anna Karin Fredmer för 1 år. Bo Edelstam och Ursula
Flatters omvaldes för 1 år som styrelseledamöter. Som förste revisor omvaldes Elise Milton, som andre revisor
Kristian Holmberg, som revisorssuppleant Tore Scherstén, samtliga för 1 år. Som valberedning omvaldes Bo Edelstam
och Lisa Palmlöf för 1 år. En plats i valberedningen är vakant. Ledamoten Torkel Falkenberg har under året på egen
begäran lämnat styrelsen. Om ett andra och bekräftande beslut om samgående med FIM sker vid extra årsmöte
hösten 2018 kommer styrelsens mandattid att förkortas.
§13 Information om den positiva utvecklingen av samarbetet mellan LIM och FIM under det senaste året inför
planerat samgående, vilket togs upp på föregående årsmöte. Beslöts enhälligt om samgående med FIM:
Föreningen För Integrativ Medicin, som omfattar alla legitimerade yrkesgrupper inom sjukvården. För samgåendet
krävs ett andra beslut vid extra årsmöte som planeras i början av hösten 2018. En ny gemensam styrelse kommer då
också att väljas.
§14 Under punkten övriga frågor informerade Ursula Flatters om ett riksdagsseminarium 16 april kring vetenskap
inom integrativ medicin.
§15 Årsmötet avslutades. Därefter föreläste Anders Olsson kl 10-12 om Medveten andning. En spännande och livlig
diskussion uppstod. Mer kan hittas på Anders Olssons hemsida: www.medvetenandning.se samt i hans bok:
Medveten Andning.
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