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Protokoll för styrelsemöte 2015-01-27  

  

Plats: Best Western Park Airport Hotel Stockholm Tid: Tisdag den 27/01 kl. 10.00 -15.00 

 

Kallade: Susanne Barkfjärd, Karin Berg, Anna Bjarnegård, Malin Ernberg, Eva Gåve, Rolf Karlsten, Mari 

Lundberg, Mona Lindblad, Malin Lindbäck, Clas Mannheimer, Håkan Nilsson, Elisabeth Persson, 

Margareta Risen, Gun-Marie Östlund.   

 

Närvarande: Susanne Barkfjärd, Anna Bjarnegård, Malin Ernberg, Eva Gåve, Rolf Karlsten, Malin 

Lindbäck, Clas Mannheimer, Håkan Nilsson Elisabeth Persson, Gun-Marie Östlund. 

 

Protokoll skickas till:  

Ordinarie: Malin Ernberg, Eva Gåve, Clas Mannheimer, Malin Lindbäck, Mari Lundberg, Elisabeth 

Persson och Gun-Marie Östlund. 

 

Suppleanter: Susanne Barkfjärd, Anna Bjarnegård, Karin Berg, Rolf Karlsten, Mona Lindblad, Håkan 

Nilsson, Margareta Risen. 

 

Delföreningarnas ordförande:  

Karin Berg (Svensk Barnsmärtförening, SBSF)  

Anna Bjarnegård (Fysioterapeuterna – smärtsektionen) 

Malin Lindbäck (Svensk Förening för Beteendevetenskap inom smärta)  

Clas Mannheimer (Svenska Smärtläkarföreningen inom Svenska Läkarsällskapet) 

Elisabeth Persson (Legitimerade arbetsterapeuters algologiska förening, LAAF)  

Anders Wänman (Svensk förening för bettfysiologi, SFB) 
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Gun-Marie Östlund (Sveriges sjuksköterskor inom området smärta – SSOS) 

 

Revisorer: Marie Löfgren, Mehmed Novo 

 

Protokoll skrivet av: Gun-Marie Östlund, sekreterare, Swedish Pain Society 

 

 

 

  Beslut/Att göra 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Malin Ernberg öppnade mötet 

 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

 

§ 3 

 

Val av justeringsman 

Anna Bjarnegård 
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§ 4 Genomgång av föregående protokoll. 

Protokoll inväntas. 

Bordlades. 

 

§ 5 Uppdatering av adresslista  

För att lättare hålla reda på omval och nyval för 

styrelsemedlemmar och suppleanter förslås att lägga till 

en kolumn för mandatperioder i adresslistan.  

Beslut: 

Gun-Marie  

Uppdaterar adress och 

namnlista för styrelsen. 

§ 6 Ekonomin  

Elisabeth Persson redovisade inkomster och utgifter 

sedan föregående möte 

 Saldo på kontot 480 679 kr. 

 Diskussion kring att öppna ett sparkonto.  

 

Beslut:  

Elisabeth tar reda på vilket som 

är bäst för föreningen. 

§ 7 Redovisningskonsult 

Elisabeth har fått prisuppgift för hjälp med årsredovisning 

av årsbokslut.  Arvode 1750 kr /timme 

 

 

Beslut:  

Att skriva avtal för 1 år, 

utvärdering efter nästa 

årsmöte 

§ 8 Program Smärtforum 2014, Uppsala 

Bokslutet är inte helt klart, men preliminärt ser det ut att 

bli ett överskott till SPS om ca 135 000 kr   

Första året som konferensen var fullsatt. Utvärdering från 

deltagarna var övervägande positivt. 

 

 

  

§ 9 Program Smärtforum 2015, Huddinge 15-16 oktober Beslut: 
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 2015 

Malin Lindbäck redovisade programmet för konferensen. 

 Morgonmöte för yrkesföreningar, de föreningar som 

önskar ha ett möte kontaktar Mathias som bokar 

lokal. Finnas angivet i programmet samt anmäler till 

Mathias, deadline ämne till yrkesträffen ska sättas. 

 Önskemål om programpunkt om smärta hos barn och 

ungdomar från barn-smärtföreningen 

 Smärta och sexualitet ur fysioterapeut perspektiv. 

 Bättre framförhållning behövs i planeringen av de 

vetenskapliga presentationer. Det är föreningarnas 

ansvar att föreslå presentatörer. 

 

 Lokalkostnad för 

yrkesföreningarnas 

morgonmöte upp till max 

3000 kr/förening bekostas 

av SPS.  Malin Ernberg 

informerar Mathias. 

 Respektive förening 

anmäler önskemål om 

morgonmöte direkt till 

Mathias. 

 Förslag till vetenskapliga 

presentationer från 

respektive yrkesförening 

klart till nästa 

styrelsemöte. 

§ 10 Smärtforum 2016 och 2017 

 Jönköping med Jan Burensjö som ansvarig har 

accepterat att stå som värd för Smärtforum 2016. 

Datum inte helt bestämt men den 20-21/10 är 

förstahandsalternativ.  

 För Smärtforum 2017 föreslås Göteborgsområdet i 

första hand. Diskussion om att få in primärvårdens 

arbete med MMR –team som punkt, ev att 

primärvården kan  stå som arrangör för konferensen i 

framtiden.  

 2018 ev Lund 

Beslut:  

 Håkan Nilsson utses till 

styrelsens kontaktperson i 

organisationskommittén 

 Claes tar kontakt med 

SFAM:s ordförande Karin 

Träff och Olaf Gräbel på 

Östra sjukhuset i Göteborg 

om att arrangera 

Smärtforum 2017.  

 

§ 11 EFIC 

Styrelsemöte i samband med EFIC i Wien, bokning av resa 

och hotell diskuterades. 

Elisabeth P förslog att ta hjälp av reseföretag för att 

underlätta. Vi har tidigare använt det företag i Göteborg 

som Clas brukar anlita och det har fungerat bra. Vi har 

tidigare tagit beslut om att resa och 2 hotellnätter 

Beslut: 

Claes tar kontakt med 

reseföretag, härefter tar 

Elisabeth över ansvaret för de 

fortsatta kontakterna 
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bekostas av SPS. Konferensavgiften betalas av var och en. 

§ 12 Smärtplanen  

Claes redovisade hur arbetet framskridit.  

Målet är att få uppdrag i att sammanställa nationella 

rekommendationer för behandling och rehabilitering av 

långvarig smärta.  

Styrgruppen. dvs Claes Mannheimer, Marcelo Rivano 

Fischer och Björn Gerdle planerar en endagskonferens i 

höst i samband med Smärtforum i Stockholm för ett 50-

tal deltagare där nyckelpersoner kommer att bjudas in. 

Detta inkluderar SPS styrelse, ordförande och v. 

ordförande i samtliga delföreningarna samt personer från 

olika myndigheter, patientföreningar m.fl. 

Malin E efterfrågar budget för mötet om SPS ska bekosta 

detta, man hoppas dock kunna få sponsorer . 

Styrelsen uppmanar alla som är 

intresserade av att delta i 

arbetet att ta kontakt med 

sammankallande i 

arbetsgrupperna. Frågor om 

smärtplanen kan också ställas 

direkt till sammankallande.  

Skriftlig rapport från Claes 

bifogas protokollet.  

§ 13 Föreningens framtida organisation 

Malin Lindbäck redogjorde för arbetsgruppens (Malin L, 

Karin Berg, Märta Segerdahl) förslag samt förslag på 

nödvändiga stadgeändringar.  

Syfte med förändringen är att följa IASP stadgar om 

individuellt medlemskap. 

Förslaget diskuterades och synpunkter inhämtades från 

alla närvarande. Mötet ställde sig positiv till förslaget.  

En fråga som kom upp var hur den tvärprofessionella 

representationen från de olika yrkesföreningarna  kan 

säkerställas  och hur ska valberedningens representation 

ska se ut ? 

 

Beslut: 

Styrelsen inkl. suppleanter 

skickar synpunkter på texten 

till Gun-Marie inom 14 dagar. 

Efter justering av texten, 

skickar Gun-Marie ut förslaget 

för synpunkter till alla 

delföreningar den 15/2 som 

ombeds inkomma med 

synpunkter senast 15/4. 

Förslag på stadgeändringar ska 

annonseras senast 3 mån innan 

årsmötet, dvs. senast 15/7. 
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§ 14 Stipendium 

Eftersom föreningen har en god ekonomi föreslås 

1. att Swedish Pain Society inrättar resestipendier 

som kan sökas av SPS medlemmar. 

  

Beslut: 

Eva Gåve, Elisabeth Persson 

och Susanne Barkfjärd, Anna 

Bjarnegård utsågs att komma 

med förslag för utformning av 

regler kring stipendiet.   

Förslag presenteras vid nästa 

styrelsemöte   

§ 15 Övriga frågor 

Begäran har inkommit från IASP om årlig rapport av SPS 

verksamhet under 2014. Rapporten ska vara inskickad 

senast den 13/2. Rapporterna från de olika IASP 

föreningarna kommer att presenteras på IASP hemsida. 

Beslut: 

Malin E fyller i rapporten och 

skickar till styrelsen för 

synpunkter. 

§ 16 Nästa möte 

Tidigare beslutat till 24/4 kl 10-15 i Göteborg, vice.ordf 

Mari Lundberg kan inte detta datum.  

Nytt förslag är 21 april i Göteborg. 

Beslut: 

Malin E skickar via mail en 

förfrågan om mötet kan flyttas 

till den 21/4 eller annat datum. 

Blir det för komplicerat att 

hitta ett datum som passar alla 

får den 24/4 kvarstå. 

§ 11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 


