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Verksamhetsberättelse för Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) 
Sektion av Svenska Läkaresällskapet, omfattande tiden 1 januari 2017 -31 december 
2017 
 
 
Styrelsen  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: 
 
Ordförande  Ulf Björnstig 
Sekreterare  Birgitta Stener 
Vetenskaplig sekr. Jörgen Lundälv 
Kassör  Thomas Lekander 
Ledamöter  Anna Anund  

Göran Kecklund 
Mats Lindqvist 

  Britt-Marie Stålnacke 
  Måns Thörnqvist 
Suppleanter  Ingrid Bolin 

Maud Stenberg 
 
Revisorer har varit Per Wejner och Torulf Widhe, med Sven Hultman som suppleant. 
 
Valberedningen inför 2018 års årsmöte har bestått av Lars Olov Sjöström 
(sammankallande) och Anitha Jabin.   
 
 
Sammanträden 
 
Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten varav två i Stockholm och sex via 
Skype. 
 
Ekonomi 
 
Föreningens resultatsammanställning för 2017 redovisas i bilaga 1. Intäkterna uppgick 
till 9 750 kronor,. Kostnaderna uppgick totalt till 22 276 kronor och slutresultatet för 
2017 blev en förlust på 12 526 kronor. 
 
Föreningens tillgångar på plusgiro och bank uppgick vid utgången av 2017 till 105 759 
kronor.  
 
 
Representation 
 
Ulf Björnstig ingår i den internationella trafikmedicinska föreningen ITMA:s styrelse. 
STMF är en av de juridiska huvudmännen i Stiftelsen FrykCenter – rehabiliteringscenter 
för bland annat trafikskadade. STMF har inte haft några formella kontakter med 
stiftelsen. STMF är röstberättigad medlem i ”Arkiv Gävleborg. 
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Verksamheten 
 
Årsmöte avhölls den 21 mars 2017 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm, 
vilket avslutades med en middag för deltagarna.   
 
I januari 2017 deltog föreningen i Transportforum i Linköping och fick där möjlighet att 
utdela forskningsfondens pris/stipendier.  
 
STMF har också deltagit i ett trafiksäkerhetsseminarium arrangerat i Växjö där 
ordförande presenterade föredrag om alkohol och droger i trafiken och professor Timo 
Tervu från finska trafikmedicinska föreningen presenterade hur finska 
haverikommissionen för vägtrafik arbetar, samt hur olika synproblem kan påverka 
förmågan att framföra fordon.  
 
Föreningen har även besvarat sammanlagt fyra remisser med anknytning till det 
trafikmedicinska området., Remisserna har gällt ändringar i de medicinska föreskrifterna för 
bl a epilepsi, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar, samt ändringar i föreskrifterna avseende 
möjligheten att få villkor om alkolås i körkortet efter rattfylleri. Likaså har remiss om etik i 
forskningen bevarats 
 
Föreningens webbsida (www.stmf.nu) har under verksamhetsåret uppdaterats 
kontinuerligt. 
 
 
Medlemmar 
 
I föreningens medlemsregister fanns vid utgången 2017, 106 personer - 64 av dem är 
läkare och 42 tilhör andra yrkesgrupper med trafikmedicinskt intresse. Därtill kommer 
6 hedersmedlemmar samt 4 utländska medlemmar, som representerar de trafikmedi-
cinska föreningarna i våra nordiska grannländer.  
 
Vi har e-postadress till 100 medlemmar, vilket möjliggör övergång till elektroniskt 
utskick av bland annat rundbrev till dessa.  
 
 
Medlemsinformation 
 
Rundbrevet har utkommit som fyra ordinarie nummer under 2017. Rundbrevet skickas 
ut till medlemmarna och informerar om aktuella trafikmedicinska aktiviteter, nyheter, 
rapporter, samt innehåller referat från disputationer och vetenskapliga kongresser.  
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Verksamhetsrapport för Svensk Trafikmedicinsk Förenings Forskningsfond 
(STMFF) 
 
Styrelsen har under 2017 bestått av Göran Kecklund (tillika ordförande), Jörgen Lundälv 
(vetenskaplig sekreterare), Thomas Lekander (kassör), Ulf Björnstig, Mats Lindqvist 
samt Birgitta Stener (de tre sistnämnda har varit ledamöter). STMF:s revisorer Per 
Wejner och Torulf Widhe har även varit STMFF:s revisorer. Sven Hultman har varit 
revisorssuppleant 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under 2017. 
 
Fondens resultatsammanställning redovisas i bilaga 2. Forskningsfonden har utbetalt  
60 000 kronor till 3 stipendiater (en pristagare för 2016 och två pristagare för 2017). 
Forskningsfondens fondkonto i SEB-banken har under året haft en värdeökning på  
20 684 kronor.  
 
Fonden har delat ut två stipendier under 2017. Kersti Samuelsson, 
Universitetssjukhuset i Linköping har erhållit ett forskningsstipendium på 25 000 
kronor. Igor Radun, Helsingfors universitet, har erhållit ett resestipendium på 10 000 
kronor. Utdelning av diplom genomfördes på Transportforum i Linköping den 11 
januari, 2018. Stipendierna utbetalades i december 2017, Ett forskningsstipendium från 
2016 utbetalades först i januari 2017 och ingår därmed i bokslutet för 2017. 
 
 
 
Stockholm med flera orter mars 2018  
 
 
 
Ulf Björnstig Thomas Lekander Birgitta Stener 
Ordförande Kassör Sekreterare 
 
 
 
Jörgen Lundälv Göran Kecklund Mats Lindqvist  
Vetenskaplig sekr Ledamot Ledamot 
 
 
 
Anna Anund Britt-Marie Stålnacke Måns Thörnqvist  
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
  


