Protokoll för Läkarföreningens för Integrativ Medicin årsmöte 2019 den 30 mars 2019.
§ 1 Mötet öppnades i ordförande Ralf Sundbergs frånvaro av Bo Edelstam som inledde med en
kort parentation över Tore Scherstén, vår nyligen avlidne kollega och revisor.
§2 Som mötesordförande valdes Ursula Flatters, som sekreterare Bo Edelstam, som
justeringsman Kristian Holmberg.
§3 Mötet förklarades behörigen utlyst.
§4 Dagordningen fastställdes efter ett par justeringar
§5 Föregående årsmötesprotokoll godkändes.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse som utsänts skriftligt, lästes upp och godkändes.
§7 Resultat och balansräkning för 2018 som utsänts skriftligt presenterades och godkändes.
§8 Revisionsberättelsen lästes upp.
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvarades med ja.
§10 Vid föregående årsmöte beslöts enhälligt att föreningarna LIM och FIM skulle gå samman.
Enligt proposition som utsänts skriftligt föreslogs att vi nu en andra gång skulle fatta beslut om
detta då samverkan mellan föreningarna under det gångna året fördjupats på ett mycket positivt
sätt.
Årsmötet beslöt åter enhälligt om samgående med FIM.* Därför var det ej aktuellt att välja
styrelse och andra funktionärer.
§11 Avgående revisor Kristian Holmberg och avgående adjungerad kassör Anna Karin Fredmer
avtackades. Avgående ordförande Ralf Sundberg och ledamot Lisa Palmlöf avtackades i sin
frånvaro.
Slutligen avtackades tidigare ordföranden och nu avgående ledamoten Rune Eliasson för de
viktiga insatser han under de senaste 10 åren gjort för föreningen och även för den integrativa
medicinen i Sverige, bland annat genom att engagera många betydelsefulla personer till
styrelsen, genom att ordna konferenser med hög vetenskaplig kvalitet och genom att med mod,
kunskap och engagemang hjälpa många kollegor som riskerat sina legitimationer genom att
hjälpa patienter med integrativ vård.
Styrelsen föreslog att Rune Eliasson skulle utnämnas till hedersledamot vilket årsmötet enhälligt
tillstyrkte.
§12 Årsmötet avslutades. Därefter vidtog möte för grundande av den nya föreningen FIMH. Efter
lunch följde vårsymposium med sång och musik av Peter Hallström, föreläsning av Nora Bateson
om ”An ekology of health” samt föreläsning av Peter Martin om Funktionsmedicin.
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*Vid det efterföljande första mötet för föreningen FIMH visade det sig dessvärre att det är
juridiskt och praktisk olämpligt med samgående mellan LIM och FIM. Beslutet som behöver tas
är att upplösa LIM samt att samtidigt i enlighet med LIM:s stadgar besluta om att överföra
bankmedlen från den upplösta föreningen till den nya. En kallelse till ett extra årsmöte, där detta
blir den enda frågan att besluta om, kommer därför att skickas ut.

