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Svenska distriktsläkarföreningens full-
mäktigemöte äger rum fredagen den 8 
april, kl 10.00–17.00, Spårvagnshallar-
na i Stockholm
Föredragningslista

1.  Mötet öppnas
2. Upprop
3.  Val av ordförande för mötet och två 

justeringsmän
4.  Mötets behöriga utlysande
5.  Fastställande av föredragningslista
6.  Styrelsens verksamhetsberättelse
7.   Revisorernas berättelse
8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Motioner

10.  Fastställande av budget för år 2011 
samt årsavgift för 2012 

11.  Eventuell stadgeändring
12.  Val av styrelseledamöter
13.  Val av två revisorer och två revi-

sorssuppleanter, auktoriserad revi-
sor samt auktoriserad revisors-
suppleant

14.  Val av fullmäktige i Läkarförbundet 
samt personliga ersättare för dessa 
enligt Läkarförbundets stadgar

15.  Val till valberedningen
16.  Eventuella övriga frågor

Verksamhetsberättelsen finns att läsa 
på ‹www.svdlf.se›. Handlingarna till 
fullmäktigeledamöterna skickas ut i 
början av mars. n

DLF:s fullmäktigemöte 2011

Sveriges yngre läkares förening kallas 
härmed till ordinarie fullmäktigemöte 
1–2 april 2011, Konferens Spårvagns-
hallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stock-
holm, med början kl 10.00. 
Inledningstalar gör Sveriges läkarför-
bunds ordförande Marie Wedin
Föredragningslista
1.  Fullmäktigemötet öppnas
2. Upprop (anses fullgjort genom re-

gistrering före mötet)
3. Val av mötesordförande och vice  

mötesordförande
4. Godkännande av kallelseförfarande
5. Val av protokolljusterare
6. Fastställande av dagordning 
7.  Ekonomiska frågor

a) Sylf:s räkenskaper och förvaltning 
2010

– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse
– Fastställande av resultat- och 

balansräkningar
– Ansvarsfrihet
b) Sylf:s pensionsstiftelses för-

valtning 2010 

Sylf:s fullmäktigemöte 2011

– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse

8. Verksamheten mars 2010–ordinarie 
fullmäktigemöte 2012. Styrelsens 
verksamhetsberättelse och verk-
samhetsplanering samt interpella-
tioner och motioner i anslutning 
härtill

9. Stadgeändring
10. Arvodesreglemente för Sylf:s cen-

tralt förtroendevalda
11. Fastställande av budget 2011 samt 

preliminär budget 2012 och med-
lemsavgift för 2012

12. Val av styrelse
13. Val av två revisorer och två revisors-

suppleanter samt en auktoriserad 
revisor och suppleant för denne

14. Val av valberedning
15. Val av fullmäktige och personliga 

ersättare för dessa till Läkarförbun-
det

16. Fastställande av ort och datum för 
2012 års ordinarie fullmäktigemöte

17. Övriga frågor
18. Fullmäktigemötet avslutas n

Konst & läkekonst, föredrag tisdagen 
den 15 mars, kl 18.00, Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, 
Stockholm
Medicinsk arkitektur. Från forntid till 
framtid
Medverkande: Fredrik von Feilitzen, 
Agneta Philipson och Hans Persson
Ingen föranmälan krävs

Göteborgs Läkaresällskap, onsdagsmö-
te den 16 mars, hörsal Arvid Carlsson, 
Medicinaregatan 3, Göteborg
Leif Hultén: Kirurgisk behandling av 
ulcerös kolit. Är vi tillbaka på ruta ett?

Läkarföreningen för integrativ medicin 
(LIM), årsmöte lördagen den 26 mars, 
IOGT, Klara Södra Kyrkogata 20, 
Stockholm
Program
09.00 Årsmöte LIM
10.00–11.00 Töres Theorell: Musik inom 
hälsofrämjande och medicinsk verk-
samhet
11.15–12.15 Gunnar Nyberg:  Artärstyv-
het – hur mäter man och varför?       
13.45–15.45 Bo Jonsson: Ortomolekylär 
medicin
Icke medlemmar är välkomna men er-
lägger en avgift om 200 kr
Föranmälan görs senast den 22 mars 
per e-post: 
bertil.dahlgren@integrativ-medicin.se
Den som vill delta i middagen (kl 18.00) 
på Örtagården, Nybrogatan 31, ombe-
des anmäla sig till Bertil Dahlgren, se 
e-post ovan

Svensk lungmedicinsk förening (SLMF), 
årsmöte 6–8 april, Hotel Hilton, Slus-
sen, Stockholm
Preliminärt program
ONSDAG 6 april (Karolinska universi-
tetssjukhuset, Solna)
Utbildningsdag (interstitiella lungsjuk-
domar)
Registermöte Swedevox
TORSDAG 7 april
Symposium om sarkoidos (förmiddag)
Aktuell lungmedicinsk forskning i Sve-
rige. Årsmöte (eftermiddag)
FREDAG 8 april
Patientfall med mentometeromröst-
ningar. Symposium om astma (förmid-
dag)
För mer information och anmälan, se 
‹www.slmf.se›

Svenska sällskapet för trombos och 
hemostas, symposium 7–8 april, Djurö-
näsets konferenshotell i Stockholms 
skärgård
För information och program, se
http://www.ssth.se

Svensk reumatologisk förening (SRF), 
vårmöte 13–15 april, Medicinarberget, 
Göteborg
Tema: Inflammation, ben och bindväv 
– ett triangeldrama på spåret
För ytterligare information och anmä-
lan, se ‹www.svenskreumatologi.se›

Kurs i ungdomsmedicin för specialister, 
18–20 maj, Trollarehögen, Båstad
Kursledare: Kristina Berg Kelly och 
Laslo Erdes
För ytterligare information, se  
‹www.trollarehogen.se› eller kontakta 
e-post: laslo.erdes@vgregion.se

Handkirurgisk anatomikurs i Köpen-
hamn för handkirurger, ortopeder, 
plastikkirurger och andra intresserade, 
30–31 maj, i arrangemang av Köpen-
hamns universitet i samarbete med 
handkirurgiska kliniken Malmö–Lund
Dissektion på färskfrusna preparat
För ytterligare information, se
‹www.handdissection.dk›
Sista anmälningsdag är den 15 april

Nordisk specialistkurs i palliativ medi-
cin med start i september 2011
För ytterligare information och anmäl-
ningsblankett, se ‹www.sfpm.se›
Sista anmälningsdag är den 31 mars
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