Verksamhetsberättelse 2015 för Svensk Katastrofmedicinsk Förening
Styrelsen för SKMF avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under
tiden 1 januari till 31 december 2015.
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Revisorer
Per-Erik Nygren och Hans Ivarsson valdes som revisorer vid årsmötet 2015.
Övriga valda
Valberedning består för närvarande av Per-Åke Nilsson, efter att Heléna Unger lämnade sin
post vakant vid årsmötet 2015.
Medlemsantal
Vid årets början hade föreningen 56 stycken medlemmar som vid årets slut hade ökat till 73
stycken medlemmar, en ökning med 17 stycken.
Föreningens verksamhet 2015
Styrelsesammanträden
Under året har styrelsen haft 5 stycken styrelse- och arbetsmöten samt ett extra insatt
årsmöte. Utöver dessa möten har informella kontakter och omröstningar via telefon och
email bedrivits. Bland annat har styrelsen diskuterat visioner för föreningen och framtida
struktur, möjliga samarbeten med andra föreningar, förmedling av länkar på hemsidan för
likasinnade föreningar och katastrofmedicinska utbildningar, informationsspridning,
medlemsrekrytering, medlemsavgifter och former för medlemsutskick.

Temadagar
SKMFs temadagar 2015 genomfördes vid Karolinska Institutet, Stockholm anordnat av IHCAR
med ca 80 deltagare. Temat var global katastrofmedicin med fokus på Ebola och traumavård
med begränsade resurser.
Det spekulerade vid årsmötet 2015 om PKMC eller Försvarsmedicinskt Centrum skulle kunna
hålla i temadagarna 2016. Dock beslutade styrelsen efter lite omvärldsbevakning att anordna
temadagarna i egen regi med temat ”Utveckling inom svensk katastrofmedicin”. Samtliga
styrelsemedlemmar fick i uppdrag att kontakta personer inom olika
myndigheter/organisationer/föreningar i syfte att tillfråga om de kunde bidra med
föreläsningar inom ämnet.
Stipendium
Årets stipendium 2015 delades ut till Maria Lampi, KMC Linköping, Linköpings Universitet samt
till Martin Gerdin, Kunskapscentrum på KI, Stockholm, som vardera skulle motta 5000 SEK för
forskning och utveckling inom katastrofmedicin.
Remisser
Föreningen har fått ta del av några remisser under året och en av dessa har styrelsen ansett
vara relevant för föreningen. Av den anledningen besvarades Socialstyrelsens remiss på
Traumauppdraget under året. Styrelsens yttrande var klart den 7 september med
påpekanden bland annat kring användning av termer och begrepp, traumavård vid
normalläge kontra katastrof, regionala och lokala aspekter på samverkan och ledning,
utbildning, samt försvarsmaktens roll.
Extra årsmöte
Styrelsen genomförde den 15 september ett extra årsmöte i samband med FLISA kongressen
2015, i syfte att ändra medlemsavgiften under kommande år till 0 kr för att sedan utvärdera
hur detta påverkade medlemsantalet. Denna yrkan godkändes av mötet.
Stadgeändringar
Under årsmötet 2015 lyftes behovet av att uppdatera och revidera föreningens stadgar.
Styrelsen tog sin an detta och har utarbetade en moderniserad version av föreningens
stadgar. Enligt nuvarande stadgar så måste dock omröstning ske vid två ordinarie årsmöten
för att stadgeändring ska kunna ske. Med anledning av den förskingring som uppdagats i
föreningen så har stadgeändringen fått stå tillbaka, detta på grund av att föreningens arbete
har fokuserat på att bistå bl.a. polisens och åklagarens arbete samt åtgärder för att få
kontroll över den rådande situationen.
Kommunikation; hemsida, facebook och övrigt
Under året har hemsidan och framförallt SKMFs sida på Facebook använts för att sprida
information om föreningens evenemang, samt andra intressanta utbildningar/föreläsningar,
konferenser och populärvetenskapliga artiklar. Informationen på Facebook har fått relativt
bra spridning med upp emot 1400 personer som tagit del av inläggen. Styrelsen beslutade
att förnya SKMFs roll-ups och eventuellt trycka upp flyers och broschyrer för att nå ut till än
fler som är intresserade av katastrofmedicinska frågor. Offert begärdes in men även detta
arbete har fått stå tillbaka.

Ekonomi
På grund av föreningens goda ekonomi beslutades den 160915 på extra insatt årsmöte att
medlemsavgiften skulle tas bort för att utvärdera om antalet medlemmar ökade på grund av
detta.
Då det i januari 2016 uppdagades att föreningens kassör under en relativt kort period (25
oktober 2015 till den 20 januari 2016) fört över omkring 425 000 kr från föreningens konton
till sina egna konton eller andra konto för att betala egna skulder så gjordes en
polisanmälan. Styrelsen författade ett brev angående det inträffade och skickade ut detta till
medlemmarna. Kassören fråntogs omedelbart fullmakten från föreningens konton och det
företagskort som kassören förfogade över makulerades. Den 1 april 2016 betalades
155 318,46 kr av de 425 444 kr tillbaka; således finns en kvarvarande skuld på 270 125,54 kr
till föreningen.
SKMF:s plusgiro-konto hos Nordea där SKMF fortfarande hade tillgångar (ca 150 000 kr) är
avlutat och dessa tillgångar är överfört till SKMFs konto på Handelsbanken. Styrelsen såg
ingen anledning till att föreningen skulle ha flera konton hos olika banker då detta endast
medför att det är svårt att få en överblick.
Ordförande har efter förskingringen inträffat haft diskussioner med banken på hur man inom
föreningen kan agera för att något likande inte skall upprepas. Under årsmötet kommer
därför ett förlag att presenteras där SKMFs firmatecknare: ordföranden och skattmästare
inte kan teckna firma var och en för sig i Svensk Katastrofmedicinsk förening (SKMF) utan att
dessa måste agera i samråd med varandra.
Slutord
Vi i styrelsen som tillsattes på årsmötet 2015 hade många visioner och idéer på hur
föreningen kunde förnyas, förändras och arbeta med de katastrofmedicinska frågorna i
framtiden, och mycket arbete lades ner för att uppnå detta. Beklagligtvis så har styrelsen
varit tvungna att fokusera på att bistå polisens och åklagarens arbete på grund av
förskingringen, samt reducera risken att föreningen skall ta mer skada än vad den redan
gjort. Stadgeändringar, temadagar, det inplanerade årsmötet, bidrag till flyktingkatastrofen
etc. har fått ställas in/fått stå tillbaka på grund av det merarbete som uppstått, för att bistå
polisen i samband med utredningen av fallet och för att tillförsäkra en extern
sammanställning av föreningens räkenskaper. Vi i styrelsen beklagar dock det inträffade
gentemot våra medlemmar men vi har arbetat utifrån vad vi ansett vara det bästa för
föreningen samtidigt som vi har försökt beakta den personliga tragedi som drabbat
föreningens kassör.
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