
Svenskt Smärtforum 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte i Malmö-Lund 20050303-0304 
 
Närvarande: Bengt Sjölund, Karin Lundbäck, Ann Persson, Marie Löfgren, Birgitta Svensson, 
Marcelo Rivano, Lena Björklund; på tel 050303: Clas Mannheimer, Kerstin Moberg 
Frånvarande:, Ulrika Kruse-Molander  
 
Dagordning Torsdag den 3/3 2005 

1. Diskussion om ett framtida svenskt chapter av International Association for the Study of 

Pain 

2. Diskussion av stadgeförslag. Syftet är att färdigställa stadgar som kan godtas av årsmötet 

för föreningen Svenskt Smärtforum i dess nuvarande form men även vara tillämpliga för ett 

möjligt kommande Svenskt chapter. 

 
1. Ordföranden Bengt Sjölund hälsade välkommen, förklarade mötet öppnat och 

dagordningen godkändes. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Bengt Sjölund valdes till mötets ordförande och Ann Persson till dess sekreterare. 

 
3. Telefonmöte där Clas Mannheimer och Kerstin Moberg också deltog kl 16.00-17.20. 

 
Diskussion angående bildandet av ett ev Svenskt chapter inom IASP.  
Utgångspunkter: Föreningen Svenskt Smärtforum har bildats 2004 och interimstadgar 
för föreningen har antagits. En valberedning och en styrelse med 10 ledamöter (2 från 
respektive yrkesförening) har valts för ett år vid årsmöte i Huddinge hösten 2004. 
 
Sjuksköterskor, beteendevetare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är fortfarande 
positiva att verka för ett nationellt chapter. Läkarnas nya styrelse var inte enig vid 
mötet i Huddinge, men hade ett styrelsemöte den 2/3 2005 och är nu positiva under 
förutsättning att detta sker i enlighet med IASPs stadgar. Man rekommenderar vidare 
att detta görs i samråd med SASP (något som representanter för Smärtforums styrelse 
försökt genomföra dels vid SASPs årsmöte i Mariehamn och Smärtforums årliga möte 
i Jönköping 2003, dels vid SASPmötet i Reykjavik 2004 utan framgång). 
 
Styrelsen konstaterade således att alla professioner nu åter är eniga att bilda ett 
nationellt chapter om IASPs stadgar följes. Det är enligt IASPs stadgar de svenska 
IASP medlemmarna som äger frågan. Både regionala och nationella chapters kan 
skapas. Enligt IASP räcker det med 25 medlemmar för att bilda ett chapter. 
 
Beslöts att Svenskt Smärtforum skickar ut en fråga till samtliga svenska IASP 
medlemmar om att bilda ett Svenskt chapter. Förslag på text: Stödjer Du förslaget att 

bilda ett Svenskt chapter? Om Du röstar för detta förslag så vänligen signera bilagda 

förslag på engelska och skicka åter i svarskuvertet. D v s 1 fråga om vad de tycker om 
förslaget och 1 fråga om de röstar för förslaget. Utskick med frankerat svarskuvert 
kostar ca 3000:- kr. Alla närvarande i Svenskt Smärtforums styrelse (Clas och Kerstin 
per telefon) var eniga och beslut fattades att skicka ut detta snarast. Ordföranden 



formulerar utkastet och mailar till övriga för synpunkter.  
 

4. Rapport från kassören  
Detta styrelsemöte kostar ca 8.000:- för resor och gemensam måltid. Idag finns 
13.866:- på kontot. En kr per medlem ska betalas in i juni från respektive 
yrkesföreningar och beräknas bli ca 3.000:- totalt. Kassör och sekreterare formulerar 
faktura till föreningarna.  
 

5. Tillägg: Arrangörerna i Huddinge betalade den 7/3 in ett bidrag från mötet 2004 på 
10.000:- till Svenskt Smärtforums konto. 

 
6. Stadgarna 

Stadgarna diskuteras ingående och några mindre ändringar föreslogs efter de 
synpunkter som lämnats vid årsmötet i Huddinge. Samtliga närvarande är eniga om att 
de bör göras. Det nya stadgeförslaget färdigställs av Karin som sedan mailar det till 
Ann som skickar ut det i samband med protokollen till samtliga yrkesföreningars 
styrelser tillsammans med ett brev från ordföranden. Synpunkter från 
yrkesföreningarna på det nya stadgeförslaget ska skriftligen skickas till ordföranden i 
Svenskt Smärtforum senast den 15/8 2005. 
 

7. Ordföranden bad oss fundera över och meddela honom snarast om vi står till 
valberedningens förfogande för omval i Borås 2005. Enligt stadgarna ska helst halva 
styrelsen väljas varje år, så av detta skäl och för kontinuitetens skull är det bra om 
några vill stanna kvar 1 år. 

 
 
Dagordning Fredag den 4/3 2005 

  

1. Hur ska framtida årsmöten utformas och finansieras? 

2. Höstmötets program 2005 

3. Fastställa PM som underlag till lokala arrangörer (modifiering av tidigare PM) 

 
8. Diskussion om hur framtida årsmöten i Svenskt Smärtforums regi ska utformas och 

finansieras. Beslutades : 
1) att styrelsen och lokal arrangör "delar" programtiden för mötet, som ska vara två 
dagar: styrelsen planerar den ena dagen och den lokala arrangören den andra. 
Årsmötet ska läggas in i programmet den andra dagen före lunch; 
2) att alla yrkeskategorier känner att programmet innehåller något av relevans för just 
dem; 
3) att alla kan träffas otvunget vid en gemensam måltid på kvällen och 
4) att deltagaravgiften hålls låg så att många kan delta. 
5) att då föreningen har mycket låga intäkter (fr o m i år 1 kr/medlem och år från 
yrkesföreningarna) skall budgeten också innehålla ett överskott på 10.000:- kr för att 
täcka styrelsekostnader (möten, porto) under det kommande året (inbetalas till 
Smärtforums postgiro 33 96 66-0).  
6) att som tidigare styrelsens resor till mötet ersätts på billigaste sätt liksom en 
hotellnatt av mötesarrangören. Ingen deltagaravgift för styrelsen uttas. 
7) att det tydligt framgår att Svenskt Smärtforum är arrangör. Den vetenskapliga 
sekreteraren är kontaktperson för de lokala arrangörerna.  



8) att den slutliga utformningen av mötet och det vetenskapliga programmet alltid 
skall godkännas av styrelsen före annonsering. 
 

9. Diskuterades höstmötets program 2005 i Borås. Bengt, som är utsedd till styrelsens 
kontaktperson tar kontakt med Håkan Samuelsson som inkommit med ett preliminärt 
förslag och framför styrelsens synpunkter. 

 
10. Diskuterades PM som underlag för lokala arrangörer för kommande möten. Beslutades 

att sekreterare och ordförande gör ett utkast utifrån dagens diskussion som sedan 
skickas ut för synpunkter och kompletteringar. 

 
11. Mötet avslutades. 

 
 

 
Lund 2005 03 04 
 
 
 
Ann L Persson Bengt H Sjölund 
sekreterare ordförande 
 
 
 
Karin Lundbäck Marie Löfgren 
justeringsman justeringsman 
 


