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Verksamhetsberättelse för Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF)
Sektion av Svenska Läkaresällskapet, omfattande tiden 1 januari 2019 -31 december 2019

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:
Ordförande
Sekreterare
Vetenskaplig sekr.
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Lars Englund
Birgitta Stener-Setterwall
Anna-Lena Andersson
Thomas Lekander
Helena Selander
Tania Dukic-Willstrand
Mats Lindqvist
Ingrid Bolin

Revisorer har varit Per Wejner och Torulf Widhe, med Sven Hultman som suppleant.
Valberedningen inför 2021 års årsmöte har bestått av Lars Olov Sjöström (sammankallande),
Ulf Björnstig och Robert Ekman.
Sammanträden
Styrelsen har förutom årsmötet haft tio protokollförda styrelsemöten, alla via Skype eller
motsvarande.
Ekonomi
Föreningens resultatsammanställning för 2020 redovisas i bilaga 1. Intäkterna uppgick till
10 800 kronor. Kostnaderna uppgick totalt till 5 226 kronor och slutresultatet för 2020 blev en
vinst på 5 744 kronor.
Föreningens tillgångar på plusgiro uppgick vid utgången av 2020 till 174 443
kronor.
Representation
Lars Englund ingår i den internationella trafikmedicinska föreningen ITMA:s styrelse där han
är sekreterare.
STMF är en av de juridiska huvudmännen i Stiftelsen FrykCenter – rehabiliteringscenter för
bland annat trafikskadade. STMF har inte haft några formella kontakter med stiftelsen under
året.
STMF är röstberättigad medlem i ”Arkiv Gävleborg” och under året har ytterligare handlingar
överlämnats till arkivet.
Verksamheten
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Årsmöte avhölls elektroniskt den 20 mars 2020. Det planerade mötet med föredrag om suicid
i transportsystemet ställdes in på grund av Coronavirussituationen.
Forskningsfonden STMFF har utdelat ett stipendium på 25 000 kr till Hanna Persson
för sin omfattande och djuplodande forskning avseende stroke och dess konsekvenser på
autonomi och hälsa - både på kort och lång sikt. Något resestipendium delades inte ut
eftersom ingen ansökan inkommit i dessa Coronatider.
Föreningen har via Läkaresällskapet besvarat remiss Ds 2019:22 ”Ett stärkt straffrättsligt
skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för
sjöfylleri” Vi ansåg att det är viktigt att samhället ser allvarligt på framför allt rattfylleribrott
och ställde oss bakom en höjning av övre straffgränsen och att upprepad trafikbrottslighet ska
bestraffas hårdare.
I den omvandling som sker av medlemskap i Läkaresällskapet har STMF beslutat att stå kvar
som sektion men inte vara medlemsorganisation. De ändringar som då behövs i STMF:s
stadgar ska beslutas på årsmötet i mars 2021.
Föreningens webbsida (www.stmf.nu) har under verksamhetsåret uppdaterats kontinuerligt.
Den sköts av föreningens webmaster Måns Thörnqvist.
Under året har förberedelser har gjorts för kursen i Trafik-och körkortsmedicin 4-6 maj 2021.
Kursen är certifierad av LIPUS, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården.
Ännu i slutet av 2020 var det osäkert om kursen skulle kunna genomföras som planerat.
Tre av föreningens medlemmar deltog i februari på FN-konferensen ”Third Ministerial
Conference on Global Road Safety 2020” som Trafikverket anordnade i Stockholm. Under
konferensen blev STMFs medlemmar inbjudna av en Thailändsk delegation med en minister
och experter inom det trafikmedicinska området för att knyta kontakter inför framtida
samarbete inom det trafikmedicinska området.
Lars Englund har varit ordförande i en arbetsgrupp om ”Medical Driver Fitness”
inom den europeiska körkortsorganisationen CIECA. Flera av styrelsens medlemmar har varit
aktiva som föreläsare och utbildare inom det trafik- och körkortsmedicinska området under
året, även om omfattningen varit lägre och mer digital under Coronaåret. Efterfrågan på
insatser inom detta område är fortsatt stor.
Medlemmar
I föreningens medlemsregister fanns vid utgången 2020, 105 personer Därtill kommer 6
hedersmedlemmar samt 2 utländska medlemmar, som representerar de trafikmedicinska
föreningarna i våra nordiska grannländer.
Medlemsinformation
Rundbrevet har utkommit med fyra nummer under 2020. 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 2020 bestått av Ulf Björnstig (ordförande), Anna-Lena Andersson
(vetenskaplig sekreterare), Thomas Lekander (kassör), Lars Englund (ordförande STMF),
Mats Lindqvist samt Birgitta Stener (de tre sistnämnda har varit ledamöter). Helena Selander
har varit styrelsesuppleant. STMF:s revisorer Per Wejner och Torulf Widhe har även varit
STMFF:s revisorer. Sven Hultman har varit revisorssuppleant
Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under 2020.
Fondens resultatsammanställning redovisas i bilaga 2. Forskningsfonden har under 2020
utbetalt 50 000 kronor till två stipendiater. Forskningsfondens fondkonto i SEB-banken har
under året haft en värdeökning på 583 kronor. 50 000 kronor har överförts
från företagskontot.
Fonden har haft en bankavgift på 720 kronor vilket innebär att resultatet för 2020 blev en
förlust på 137 kronor. Forskningsfondens totala tillgångar vid utgången av 2020 uppgick
till 716 682 kronor.
Fonden har delat ut ett stipendium på 25 000 kr under 2020 till Hanna Persson. Stipendiet
utbetalades i december 2020. Ett forskningsstipendium från 2019 på 25 000 kr utbetalades
först i januari 2020 och redovisas därför i 2020 års resultatsammanställning för
forskningsfonden.

Stockholm, Falun, Göteborg med flera orter mars 2021

Lars Englund
Ordförande

Thomas Lekander
Kassör

Birgitta Stener
Sekreterare

Anna-Lena Andersson
Vetenskaplig sekr

Ulf Björnstig
Ordförande i STMFF

Mats Lindqvist
Ledamot

Tania Dukic-Willstrand
Ledamot

Helena Selander
Ledamot

Ingrid Bolin
Suppleant
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SVENSK TRAFIKMEDICINSK
FÖRENING, Bokslut 2019, bilaga 1
BALANSRÄKNING
Plusgirokonto 80 20 04-5962
Ingående balans

182 213

Årets resultat

-13 344

Utgående balans

168 869

RESULTATRÄKNING
KOSTNADER
Kurskostnader
Reseersättningar
Personalrep.
Administrationskost.
Uppvaktningar
Bankavgifter

9 875
1 889
5 011
5 550
2 119
750

SUMMA

25 194
INTÄKTER

Medlemsavgifter

11 850

SUMMA

11 850

Årets resultat

-13 344
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SVENSK TRAFIKMEDICINSK FÖRENINGS
FORSKNINGSFOND,
Bokslut 2019, bilaga 2
80 20 13-5706

BOKSLUT 2019
BALANSRÄKNING
FÖRETAGSKONTO

FONDKONTO SUMMA

Ingående balans

17 492

665 860

683 352

Årets resultat

14 300

19 167

33 467

Utgående balans

31 792

685 027

716 819

RESULTATRÄKNING
KOSTNADER
600
35 000

Bankavgift
Stipendier
SUMMA

35 600
INTÄKTER

Överfört till bankkonto
Värdeökning

49 900
19 167

SUMMA

69 067

Årets resultat

33 467
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