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Kallelse till årsmöte den 23 april 2021

Preliminär föredragningslista

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av två justerare tillika med rösträknare

4. Frågan om årsmötet är behörigen utlyst

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Redovisning av bokslut för verksamhetsåret

8. Revisionsberättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Årsavgiftens storlek

11. Svenska Läkaresällskapet

12. Val av

• ordförande för 2 år

• vice ordförande för 2 år 

• sekreterare för 2 år 

• 4 ledamöter 

13. Val av två revisorer samt suppleant för dessa på 1 år

14. Val av 1 ordinarie ledamot till Svenska Läkaresällska-

pets fullmäktige samt personlig suppleant till

denna.

15. Val av valberedning

16. Rapport från YFA/FYSS

17. Rapport från sektionerna och delföreningsrådet

18. Presentation av vårmöte 2022

19. Proposition om stadgeändringar

20. Annonsering av vinnare av stipendium från 

Annette Heijnes minnesfond

21. Inkomna motioner

22. Hedersledamöter

23. Avtackningar

24. Övriga frågor

25. Mötet avslutas

Valberedningens förslag:

Anders Stålman, ordförande 2 år
Eva Andersson, vice ordförande (ledamot till 2022)
Joanna Kvist, sekreterare 2 år
Björn Alkner, ledamot 2 år (ersätter Eva Andersson 
som vetenskaplig sekreterare fysiologi)
Jessica Norrbom, ledamot 2 år

Anna Lundeberg, ledamot 2 år
Richard Frobell, ledamot 1 år
Peder Sörensson 1 år

Revisor Håkan Sandberg 1 år
Revisors supp Eric Hamrin Senorsky 1 år 
Extern revisor Lena Sjödahl

Medlemmar i Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 

kallas till digitalt årsmöte fredag den 23 april 2021 kl.12:00.

Länk till möte: https://ki-se.zoom.us/j/65388188576
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Styrelsen har sedan årsmötet 27 mars 2020 haft följande 
utseende:  
Ordförande                         Christina Mikkelsen (11/11)  
Vice ordförande                   Anders Stålman (8/11)
Sekreterare                           Joanna Kvist (10/11)
Kassör                                  Jane Salier Eriksson (9/11)
Vetenskaplig sekreterare        Eva Andersson (11/11)
fysiologi                               

Vetenskaplig sekreterare       Markus Waldén (10/11)
trauma/ortopedi                     

Ledamöter                           Jessica Norrbom (11/11)
                                            Richard Frobell (4/11)
                                            Stefan Pettersson (3/11)
                                            Marita Harringe (10/11)
                                            Peder Sörensson (5/11)

Ordförande fysioterapeut-/        Petter Backteman (3/11)                                                                                      
sjukgymnastsektionen               Martin Berg (2/11)
och ledamot i styrelsen

Ordförande naprapatsektionen   Anna Lundeberg (11/11) 
och ledamot i styrelsen              

Ordförande delföreningsrådet   Lennart Dückhow (10/11)
och representant i styrelsen        
Dennes suppleant                      Deniz Sabahtin

Past president                            Eva Zeisig (7/11)

Revisorer                                   Lena Sjödahl
                                                 Håkan Sandberg 
Revisorsuppleant                       Eleonore Rapp

Valberedning sammankallande: Eva Zeisig 
                                                 (sammankallande)
                                                 Anne Fältström
                                                 Ulrika Tranaeus

Till styrelsen har kopplats följande 
arbetsgrupper
Redaktionskommittén      Anna Nylén, chefredaktör
Svensk Idrottsmedicin      Eva Zeisig/Carl-Johan Sundberg/
                                        Helena Wallin/Jessica Norrbom
                                        Joanna Kvist/Jón Karlsson/
                                        Tönu Saartok/Sam Björk, layout

YFA-FYSS Ing-Mari Dohrn
Delföreningsråd Lennart Dückhow
Utbildning Anders Stålman
Vårmöte 2020 Anders Stålman

/Christina Mikkelsen
Kansli/hemsida Marie Olofsson 
Medier (frågor/kurser/pressmedd.) Marie Olofsson

En ordinarie ledamot till Svenska Läkarsällskapets fullmäkti-
ge samt personlig suppleant har varit Eva Andersson som le-
damot och till hennes suppleant Christina Mikkelsen.

Styrelsemöten 
Styrelsen har under 2020 haft följande protokollförda 
sammanträden: 
Styrelsemöte                          2020-01-13
Styrelsemöte                          2020-02-11
Styrelsemöte                          2020-03-12
Styrelsemöte                          2020-03-17
Styrelsemöte                          2020-03-26
Konstituerandemöte              2020-03-27
Styrelsemöte                          2020-04-27
Styrelsemöte                          2020-06-15
Styrelsemöte                          2020-09-12
Styrelsemöte                          2020-10-06
Styrelsemöte                          2020-11-02
Styrelsemöte                          2020-12-09

Styrelsens arbete
Under 2020 har styrelsen sammanträtt vid fem möten per
telefon och vid sex möten digitalt via zoom. Ett fysiskt möte
i samband med strategidag i september.

Styrelsen har deltagit i Scandinavian Sports Medicine
Congress i Köpenhamn och även hjälpt till med att få till ett
bra program. Detta är ett försök att samarbeta över de skan-
dinaviska (och Nordiska) länderna.

Vårmötet 2020 var planerat att hållas i Åre i mars. Dock
drabbades världen, och så även vi, av en pandemi vilket nöd-
gade oss att ställa in. Detta innebar en stor kostnad för oss.
Styrelsen bestred fakturan till konferensanläggningen och
anlitade en jurist. Överklagade och fick ner fakturan med 30
procent men även det gjorde att föreningen går med ett mi-
nusresultat för året.

De vanliga kurserna som brukar anordnas i föreningens
regi blev också inställda förutom en Steg 1 kurs i Helsing-
borg som lyckades genomföra kursen med stora avstånd och
en del digitalt. Tack för det!

I ett försök att upprätthålla och uppfylla all den kunskap-
shunger våra medlemmar har så har vi haft flertalet digitala
webbinarium. Ämnen som patellainstabilitet, presentation
av fria föredrag som skulle presenterats på vårmötet, skidfy-
siologi och dopningens historia drog allt från 75-200 delta-
gare. Fantastiskt!

För övrigt har styrelsen arbetat med att ta fram förslag på
nya stadgar. Dessa ska nu först godkännas på årsmötet.
Sedan ska våra nya stadgar godkännas av Svenska Läkaresäll-
skapet (SLS). När dessa sedan är godkända av SLS, och vi
blir godkända som föreningsmedlem, så kommer samtliga
läkare i vår förening automatiskt bli medlemmar i SLS.
Denna förändring låg till grund för ändring av medlemsav-
giften som höjdes för läkare och sänktes för övriga. Stadge-
förslaget kommer att finnas på hemsidan i god tid inför års-
mötet att ta del av.

Då det är svårt att uppfylla kraven med att gå kurser för
att bibehålla sin ackreditering i föreningen har styrelsen be-
slutat att låta dem som har ackreditering få bibehålla den yt-
terligare ett år för att ges möjlighet att gå kurser nästa år då
det förhoppningsvis arrangeras fler kurser. 

Verksamhetsberättelse 2020
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Medlemmar 
Antalet registrerade medlemmar 2020 har varit 1 274 st
dess utom finns 751 st som enbart tillhör en delförening.
Medlemsregistret handläggs av kanslisten Marie Olofsson.
Firmatecknare för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin 2020 mars – mars 2021 har varit: ordförande
Christina Mikkelsen, kassör Jane Salier-Eriksson, och kans-
list Marie Olofsson som tecknar föreningen var för sig.

SFAIM:s kansli
Kansliet har bemannats på heltid av Marie Olofsson. 

Hemsida
SFAIM’s hemsida har under året bearbetats av Marie Olofs-
son. Kontinuerlig uppdatering sker genom att material sänds
via e-post till kansliet eller direkt till hemsidan.

Samarbetspartners 
Vår förening, med syftet att sprida kunskap inom medicins-
ka fältet till våra medlemmar, är beroende av externa intäk-
ter utöver medlemsavgifter. Detta sker i form av annonsin-
täkter, sponsorer och intäkter från utställare på våra möten
genom ett gott och förtroendefullt samarbete med idrotts-
medicinskt relaterade företag.

Huvudsponsorer under året har varit AlfaCare. Övriga fö-
retagsmedlemmar har varit Folksam och Muskelcentrum.
Alla kontakter med industrin följer det regelverk som gäller
samarbete mellan sjukvård och läkemedelsindustri.

Föreningen har också ett samarbete med Centrum För Id-
rottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF), och
dess elitidrottsavdelning. Som en sektion inom Svenska Lä-
karesällskapet (SLS) bidrar föreningen genom sin kunskap
och nätverk kring fysisk aktivitet i Levnadsvaneprojektet. 

Steg 1-kurs i Idrottsmedicin 
Arena Fysio tillsammans med SFAIM arrangerade i okt
2020 en Steg 1 kurs i idrottsmedicin. På grund av rådande
omständigheter skedde en utbildningsdag via zoom och
två dagar genom inspelade föreläsningar. Kursdeltagarna
fick sedan vara på plats uppdelade i två mindre grupper om
två dagar vardera. Upplägget fungerade väl, många var
överraskade av hur bra zoom-utbildningsdagen fungerade
inklusive diskussioner och frågestunder.

Delföreningarna 
Delföreningarna är lokala sammanslutningar av idrottsmedi-
cinare med uppgift att främja ämnets utveckling inom ett
geografiskt område eller en sammanslutning på nationell bas
för att främja ett visst område inom idrottsmedicinen.

Delföreningarna är öppna för alla personer med intresse
för idrottsmedicin. Medlemskap i Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) kräver dock högskoleutbildning inom områ-
den relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet.
Delföreningsmedlem kan också bli medlem eller associerad
medlem i SFAIM.

Delföreningarna är också verksamma i idrottsmedicinska
frågor i samarbete med landsting, högskolor och universitet
samt idrottens distriktsförbund.

Delföreningarnas rådsmöte 2020
Mötet ställdes in i likhet med vårmötet pga rådande pande-
mi. 

Stockholm och IM Väst har genomfört videoföreläsningar
vilket respektive förening rapporterar om. 

Aktuella ordföranden, varav några har tillträtt under 2020:
IM Högland: Kajsa Thulin IM Stockholm: Eric Samuelsson,
IM Syd: Andreas Blom, IM Värmland: Markus Lundmark,
IM Gotland: Tönu Saartok, IM Väst: Eric Hamrin Senorski,
IM Öst: Peter Rockborn, IM Örebro: Petter Backteman,
YFA: Ing-Marie Dorn

Im Gotland
2020 var för så många andra ett märkligt år vi fick ta beslut att
skjuta upp den populära grundkursen som vi arrangerat under
så många år till 2021. Förberedelser och planering är gjorda.
Under hösten gjordes även förberedleser för en konferens till
hösten 2021 en fördjupningskurs I hjärnskakningar inom id-
rotten. Under hösten gjordes även förberedleser för en konfe-
rens till hösten 2021 en fördjupningskurs I hjärnskakningar
inom idrotten.

Im Högland
Föreningen har 75 betalande medlemmar. 
Årsmötet hölls den 20/2 2020 på Friskis och Svettis, Jönkö-
ping. I samband med årsmötet föreläste leg fysioterapeut
Anna Ek om skador hos friidrottande ungdomar. 

Årets styrelse valdes. Den har bestått av Kajsa Thulin (ord-
förande), Ann-Christin Olsson (kassör), Eleonore Rapp,
Magnus Bodenäs, Christoffer Holmgren, Gustav Öhrling och
Anton Ihrman. Revisorer har varit Björn Alkner och Sara
Wallby, och valberedningen har bestått av Henrik Kjellgren. 

Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet på grund av oklarhe-
ter i den ekonomiska redovisningen. Detta föranledde ett ex-
trainsatt årsmöte 8/4 2020 där de ekonomiska oklarheterna
hade retts ut och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

I verksamhetsplanen för 2020 och vid styrelsemöte i sam-
band med det extrainsatta årsmötet planerades för flera olika
teman, bl.a. tema idrottshöften, tema motorsport och tema
skidåkning. Med anledning av pandemin blev flera av dessa
planer inte genomförda. Det som genomfördes var temat med
idrottshöften där överläkare Jonas Werner från ortopedklini-
ken i Norrköping och lagläkare för fotbollslandslagets herrar
föreläste. Detta genomfördes den 3/10 enligt gällande restrik-
tioner på Scandic Elmia med ett 20 tal deltagare. 12 på plats
och nio deltog via videolänk. Det var både teoretisk föreläs-
ning och statusgenomgång (men ingen egen statusträning
med tanke på pandemiläget). 

Under verksamhetsåret har styrelsen skött den mesta kom-
munikationen via en intern grupp för meddelanden och en-
dast haft ett protokollfört styrelsemöte 2020-04-08. 

Vi har under året fortsatt samarbete med IM öst och bjudit
in medlemmar från båda föreningarna till evenemangen.

Under året har vi valt att avsluta vår hemsida och ha all in-
formation via huvudföreningens hemsida. Detta medför
också att vår mailadress ändrats. Under året har vi haft dubbla
mailadresser med överföring från den gamla till den nya. 

Beslut har fattats att byta logga för IMH, arbetet med detta
planeras att fortgå nästa verksamhetsår.
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Im Stockholm
Styrelsens sammansättning: Ordförande: Eric Emanuelsson.
Vice ordförande: Isabelle Hållén. Kassör: Simon Sjuls. Sekre-
terare - Ledamot: Melanie Svensson, Gabriella Butén, Josef Jä-
gerstedt, Evan Namrood, Monica Wulff. Revisor: Stefan
Reitzner. Valberedning: Sofie Blumé och Kalle Söderqvist. 

Styrelsen: Föreningens årsmöte för 2020 hölls den 25
februari i Biomedicum, Solna. Under årsmötet valdes Eric
Emanuelsson till ordförande och Isabelle Hållén till vice ord-
förande. Fyra nya ledamöter anslöt till styrelsen. Simon Sjuls
och Stefan Reitzner omvaldes till kassör respektive revisor. An-
svarsposten som sekreterare för året valde styrelsemedlemmar-
na att dela på.  

Styrelsen för Idrottsmedicinska föreningen i Stockholm har
under verksamhetsåret 2020 genomfört åtta stycken möten,
varav sju hölls via telefon med anledning av rådande pandemi.  
Föreningen har ökat antalet följare på Facebook under året
från 620 till 792 personer. Föreningen har även öppnat ett in-
stagramkonto (@idrottsmedicin.stockholm) som under har
uppnått 299 följare. Under året hade föreningen 432 registre-
rade medlemmar. 

Aktiviteter: 17 mars planerade föreningen för en kvällsföre-
läsning med Helene Rundqvist med ämnet ”Träning efter en
cancerdiagnos”, föreläsningen fick dock ställas in med anled-
ning av covid-19.  

17 april planerades kursen ”Skivstångsträning för rehabili-
tering och prestation” hållas tillsammans med Anton och
David. Även denna aktivitet valde styrelsen att ställa in på
grund av pandemin. 

23 september genomfördes föreningens första digitala före-
läsning då Maria Ahlsén föreläste om nutrition. På föreläs-
ningen noterades 33 personer delta. 

20 oktober anordnade föreningen en digital föreläsning om
”Träning efter en cancerdiagnos” med Helene Rundqvist. På
föreläsningen noterades 34 deltagare.  

17 november anordnades en digital föreläsning med
Tommy Lundberg om ”Anpassning till Styrketräning”.70
personer deltog.

Im Syd 
Styrelsen har bestått av ordförande Andreas Blom, vice ordfö-
rande Susanne Hansson, kassör Henrik Nilsson, sekreterare
Sofie Fondell, ordinarie ledamöter; Peter Linderot, Malin
Zimmerman och Jón Elíasson. Suppleanter; Amanda Lahti
och Jonna Linnéll.

Styrelsen bestod av fem fysioterapeuter och fyra läkare.
Medlemsantal: 341 st.
Årsmöte: 2020-02-27, Health Sciences Center i Lund.
Styrelsemöten: Ett protokollfört styrelsemöte vilket var fy-

siskt.
Medlemsaktiviteter: Den 27/2 hölls en föreläsning med

Jón Hersir Elíasson på temat neurologiska sjukdomar hos eli-
tidrottare i samband med årsmötet. Det blev en mycket upps-
kattad föreläsning med flera frågor som väckte en viktig dis-
kussion kring huvudskador hos fotbollsspelare som utsätts för
multipla trauma vid nickträningar exempelvis. 

Därefter togs ett beslut i styrelsen att inte arrangera fler fö-
reläsningar förrän situationen med covid-19 lugnat ned sig
vilket ej skett. Majoriteten av tiden har istället gått åt planer-
ingen av vårmötet som nu sannolikt blir ett höstmöte 2021
istället för 2020. 

Im Värmland
Verksamhetsåret 2020 inledes med planering för en nystart av
IMV – Idrottsmedicin Värmland. Målet med 2020 var att
bjuda in till en spännande föreläsning med en idrottsprofil
med lång erfarenhet och efterföljande öppet möte med önske-
mål från medlemmarna ang föreningens vidare arbete. På
grund av pågående pandemi har det varit ett relativt inaktivt
år.

Im Väst 
Idrottsmedicin Väst är en självständig delförening inom
Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och idrottsmedicin. An-
talet betalande medlemmar var under 2020 324 personer.
Års avgiften är 175 kr per kalenderår. 

På årsmötet i 16 december 2020 omvaldes Eric Hamrin Se-
norski till ordförande för Idrottsmedicin Väst. Christoffer
Thomeé omvaldes till kassör på 2 år. Lennart Dückhow valdes
som styrelseledamot på 1 år. Elvir Rakovic valdes som supple-
ant på 1 år. Övriga i styrelsen Sadeshkumar Balasingam, Eleo-
nor Svantesson och Matilda Frisk har ett år kvar på sina man-
dat. 

Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten samt
ett årsmöte under 2020. Under året har vi har arrangerat fyra
stycken temakvällar med mellan 30 – drygt 200 deltagare per
tillfälle och temakvällarna har inkluderat: Mathias Wernbom
med tema ocklusionsträning; Jessica Norrbom med tema
kost, hälsa och träning; Magnus Forssblad och Ander Berg
(Socialstyrelsen) och Stefan Lohmander i en debatt om rikt-
linjer för artros och behandling av meniskskador; samt, Mats
Börjesson om hjärtscreening och covid.  

Samtliga ledamöter har bidragit med ett starkt engagemang
och inspirerat våra deltagare att hålla intresset för idrottsmedi-
cin à jour. Idrottsmedicin Väst har jobbat aktivt med att gå
över till digitala temakvällar och planerar för att arrangera 1
temakäll per månad under 2021. Idrottsmedicin Väst gjort ett
preliminärt positivt resultat under 2020 på 3 591 kr innan
skatt.

Im Örebro 
Styrelsens sammansättning: Ordförande Petter Backteman,
kassör Fredrik Hasselgren, ledamöter: Karin Löfstedt Johans-
son, Erica Alexandersson, Lina Svensson, Lena Widorson,
Daniel Castellianos. Suppleanter: Simon Tengroth, Johanna
Svensson, Daniel Landegren Revisor: Peter Rehnblom.

Valberedning: Vakant
Årsmötet hölls 20200825 på Rehabcentrum Örebro. Års-

mötet hölls ovanligt sent på året och detta på grund av den rå-
dande pandemin.

Under året har det inte genomförts några möten förutom
årsmötet. På årsmötet bestämdes att Idrottsmedicin Örebro
län kommer att drivas fram tills nästa årsmöte 2021. Därefter
kommer inte nuvarande styrelse driva denna förening längre.
Förhoppningsvis hittar vi andra som är intresserade av att
driva delföreningen, om inte planeras ett avslut av föreningen. 

Im Öst
Idrottsmedicin Öst hade vid 2020 års utgång totalt 103 beta-
lande medlemmar. Under 2020 har hållits styrelsemöten
24/8, 17/10 inkl. årsmöte 17/10. Därutöver hölls möten med
studentgruppen för Idrottsmedicin vid medicinska fakulteten
Linköpings Universitet.
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Styrelsen bestod efter årsmötet av nyinvalda Hanna Tiger-
strand Grevnerts och omvalda Eva Nylander, Peter Rock-
born som blir ny ordförande och Mats Hammar som lämnar
ordförandeskapet, samtliga valdes för två år. Dessutom var
Dale Reese, Henrik Moström (kassör), Robin Jarl och
Fredrik Rodin valda 2019 för två år. Adjungerade till styrel-
sen var flera studentrepresentanter, ofta Moa Henriksson
och Sigrid Nilsson. Håkan Gauffin valdes som revisor på 1
år och valberedningen Anna Carlén och Kristofer Hedman
avgick och ersattes av Hanna Lindblom och Peter Cratz för
1 år. Björn Cratz lämnade styrelsen efter många års arbete
som bl.a. som kassör.

Program under 2020. Under våren låg aktiviteterna till
stora delar nere p.g.a. av den rådande pandemin. Verksam-
heten tog dock fart under hösten med följande aktiviteter: 

15 oktober via Zoom. Kvällsföreläsning med speciell in-
riktning mot studenter men öppet för alla IMÖ-medlem-
mar. Titel: Att prestera som bäst när det gäller som mest:
Psykologiskt förberedelsearbete för topprestation och hållba-
ra elitidrottskarriärer. Föreläsare: Carolina Lundqvist, do-
cent i idrottsvetenskap och leg. psykoterapeut 

17 oktober via Zoom. Seminariedag. Främre korsbandss-
kada; en uppdatering med moderator Peter Rockborn och
följande innehåll: Martin Hägglund: Idrott utan kors-
bandsskador – är det möjligt? Håkan Gauffin o Hanna Ti-
gerstrand Grevnerts: Nacoxstudien en lägesrapport. Håkan
Gauffin: Korsbandskirurgi – Var, När, Hur? Håkan Gauffin,
Peter Cratz och Hanna Grevnerts: Riktlinjer för omhänder-
tagande av korsbandsskador i Östergötland. 

11 november via Zoom. Lunchföreläsning med speciell
inriktning mot studenter men öppet för alla IMÖ medlem-
mar. Titel: Styrketräning och dess effekter. Föreläsare:
Hanna Lindblom, fysioterapeut 

Det för oktober 2020 planerade symposiet om Kvinnor o
idrott har senarelagts till våren 2021. 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)
Styrelsens sammansättning, möten och medlemmar: 
Styrelse under hela 2020: Ing-Mari Dohrn, ordförande; Eva
Jansson, vice ordförande; ledamöter: Mats Börjesson, Marga-
reta Eriksson, Lena Kallings och Matti Leijon. Till och med
augusti 2020 ingick i styrelsen även Charli Eriksson, som av-
gick i samband med generalförsamlingen. Stefan Lundqvist
och Ulf Eriksson valdes då till nya styrelseledamöter och Ste-
fan utsågs till kassör. Styrelsen har haft 11 protokollförda sam-
manträden där Josefin Klöfvermark har varit adjungerad
sekreterare. Valberedning: Maria Hagströmer och Carl-Johan
Sundberg. YFA har 2020 haft 72 betalande medlemmar.
Medlemsavgift: 200 kr/år. 

Personal: Josefin Klöfvermark har varit anställd på 50%
som projektsamordnare och ansvarig för YFA:s kansli. Före-
ningens ekonomi har skötts av Sylvia Högberg, Previal AB,
och Lovisa Tolander har varit föreningens revisor. 

Verksamhet – nationellt
- YFA har under 2020 erhållit statsbidrag för insatser som
främjar arbetet med sjukdomsförebyggande metoder från
Socialstyrelsen. Inom ramen för bidraget har arbete fortsatt
med två projekt: uppdatering av de allmänna rekommenda-
tionerna om fysisk aktivitet och stillasittande samt uppdater-
ing av FYSS. 

– YFA har i samverkan med Region Stockholm lanserat en ny
digital blankett för FaR. 
– YFA har deltagit i det svenska nätverket mot icke smittsam-
ma sjukdomar, NCD-nätverkets träffar. 
– YFA har varit drivande i skrivande av debattartiklar på temat
Fysisk aktivitet stärker hälsan under pandemin som publice-
rats i 12 lokala tidningar, samt en artikel som publicerats i Lä-
kartidningen, I en pandemi är fysisk aktivitet viktigare än nå-
gonsin. 
– YFA har fortsatt arbetet med att söka en permanent platt-
form för eFYSS. 
– YFA deltog i FYSS-konferensen på GIH i Stockholm anord-
nad av SFAIM. 
– YFAs ordförande deltog i det digitala seminariet "Fysisk ak-
tivitet för årsrika" som arrangerades av Svenska Läkaresällska-
pet. 
– YFA deltog i SFAIMs digitala årsmöte i mars, samt i delföre-
ningsmötet. 
– YFA har under året utvecklat och utökat sin närvaro på soci-
ala medier. 

Verksamhet – internationellt
– YFA varit expertstöd till Folkhälsomyndigheten i EU-pro-
jektet EUPAP (European physical activity on prescription),
för införande av FaR i nio EU-länder, och bl.a. medverkat i en
tredagarsutbildning med två uppföljande webinar för deltaga-
re från de medverkande EU-länderna, samt ett seminarium
för styrkommittén i EUPAP. YFA har även slutfört projektets
engelska kortversion av FYSS – FYSS short. 
– YFA har haft ett möte med en delegation från the Ministry
of Health i Saudidarabien som önskade en presentation av
FaR och FYSS för eventuellt införande i landet. 
– YFA är medlem i Exercise is Medicine Europe och har bidra-
git med att göra den engelska översättningen av FYSS 2008
tillgänglig på hemsidan 

SFAIM:s sektioner
Inom SFAIM finns sektioner för fysioterapeuter, naprapater
och kiropraktorer. Huvuduppgiften är att planera och ge-
nomföra ett program för sektionen under Vårmötet med
årsmöte, i övrigt aktiviteter under året i varierande grad. En
läkarsektion saknas, men professionens intressen tillvaratas
av de läkare som finns med i styrelsen.

Naprapatsektionen
Naprapatsektionens styrelse har under året haft Anna Lun-
deberg som ordförande och som ledamot Charlotta Alavaa-
ra. Styrelsen har under året haft ett möte samt ett par digitala
möten. 2020 var det avgångsklasser både på våren och hös-
ten vid Naprapathögskolan vilket föranledde utdelande av
två priser för bästa idrottsmedicinska arbete (C-uppsats) vid
Naprapathögskolan. 2020 års vårpristagare är Daniel Ed-
lund för arbetet ”Vem är jag om jag inte håller på med Friid-
rott?” En kvalitativ studie om upplevelser av påverkan på id-
rottsidentitet och välmående hos skadade friidrottande ung-
domar. 2020 års höstpristagare är arbetet ”Athletic Identity
in Adolescent Competitive Tennis Players - Investigating the
difference between sexes and level of play” gjort av Jacob
Hübner och Adrian Eriksson. Samtliga pristagare kommer
att presentera sina arbeten vid kommande Höstmöte i
Malmö. 2020 blev ju året då allt fick ställas in; så inga sek-
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tionsträffar gick att genomföra 2020, påbyggnadsdagen för
alla tidigare deltagare på Riksgränsenkurserna 2016-2019
den 25 mars fick ställas in och den planerade ryggtränings -
kursen har fått skjutas till framtiden och vi hoppas kunna
genomföra denna under 2021. Framöver planerar vi även att
utöka samarbetet med Naprapatförbundets idrottsmedicin-
sektion för att få större möjlighet att kunna ge våra medlem-
mar de kurser de eftersöker. 

Kiropraktiksektionen
Sektionen har under verksamhetsåret 2020 bestått av:
sammankallande: Michael Matton Jernberg, sekreterare: Sofia
Hedlund, ledamöter: Peder Fridheim, Anna Brolenius och
Fredrik Borg.

I rådande tider under en pågående pandemi, har Kiroprak-
torsektionen valt att inte sammankalla till fysiska möten

Under verksamhetsåret 2020 bjöd Kiropraktiska Förening-
en i Sverige in till en fristående kurs i idrottsfysiologi. Planera-
de föreläsare på kursen var Håkan Westerblad, Carl-Johan
Sundberg och Jessica Norrbom, samtliga från KI och väl kända
för SFAIMs medlemmar. Tyvärr fick kursen skjutas upp på
grund av Covid-19 och kommer att genomföras så fort det åter
är möjligt att genomföra sammankomster på ett säkert sätt.
Kiropraktiska Föreningen i Sverige tillsammans med Skandi-
naviska Kiropraktorhögskolan i Sverige fortsätter stötta de ki-
ropraktorer som vill satsa mot en framtida forskningskarriär.
Just nu följer vi Cecilia Landberg, doktorand på ̊ fysiologen Ka-
rolinska Institutet och Michael Matton Jernberg som tillsam-
mans med Fredrik Borg studerar magisterprogrammet i id-
rottsvetenskap på ̊Mittuniversitetet i Östersund.

Sektionen har som mål att hålla två webbaserade möten
under 2021.

Fysioterapeut-/ sjukgymnastsektionen
Fysioterapeutsektionens styrelse har under verksamhetsåret
bestått av Petter Backteman, Britta Kockum, Rickard
Dahan, Linn Englund samt Martin Berg

Styrelsen har sedan sektionens årsmöte och val av ny ord-
förande haft tre online-möten via Zoom.

Under dessa har styrelsens arbete diskuterats och plane-
rats. Styrelsen har samlat in information om vad de olika ut-
bildningsorterna erbjuder för kurser i idrottsmedicin, detta
har sammanställts och presenterats för huvudstyrelsen.  Vi-
dare har styrelsen presenterat ett förslag om ett nyinstiftat
stipendium för att premiera yngre kliniskt verksamma kolle-
gor som arbetar på fältet. Utöver detta arbetar styrelsen för
att genomföra en kurs, men pandemin har gjort att detta ar-
betet har fått skjutas på framtiden.

Idrottsfysiologi sektionen 
Vid SFAIM:s årsmöte 2019 antogs en motion för inrättan-
det av en sektion för Idrottsfysiologi inom SFAIM. Planen
är att genomföra ett första och konstituerande årsmöte för
sektionen den 5 maj, preliminärt kl 13-16, via Zoom. Vid
Idrottsfysiologisektionens första årsmöte kommer en styrelse
och valberedning tillsättas och stadgar att godkännas. 

Mer information om sektionen för Idrottsfysiologi kom-
mer inom kort på hemsidan: Sektioner - Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (sls.se)

Är du intresserad att vara med i sektionsstyrelsen kontakta
sektionens sammankallande Michael Svensson:
michael.svensson@umu.se

Tidningen Svensk Idrottsmedicin 
Under året 2020 presenterade nummer 1 av tidningen Id-
rottsmedicin artiklar från Vintersportcentrum om bland
annat höghöjdsträning, och om att förutsäga den individuel-
la reaktionen på hög höjd hos individen, perspektiv på
kvinnligt idrottande och idrottsforskning och luftvägseffek-
ter av fysisk aktivitet i kyla.

Nummer 2 var ett temanummer om idrott i varmt klimat.
I temat ingick artiklar om vätskeintag vid uthållighetsarbete
i varmt klimat, värmerelaterade kollapser under långlopp
samt komplikationer vid ansträngande aktivitet i värme. 

I nummer 3 presenterades hur antalet korsbandsskador
ökat i samband med coronapandemin, betydelsen av fysisk
aktivitet vid depression och ångest och fysisk aktivitet vid
hjärtsjukdom. Årets sista nummer presenterade effekten av
styrketräning med blodflödesrestriktion, hur judoträning
kan minska risken för fallolyckor och hur motion kan påver-
ka tarmfloran och därmed hälsan. Dessutom innehöll detta
nummer alla abstract för fria föredrag. I de flesta nummer
har också nya avhandlingar inom idrottsmedicin presente-
rats.
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INTÄKTER                                                                                            UTFALL                                        BUDGET
Medlemsavgifter                                                          822 795,00 kr                   885 000,00 kr 
Tidn avg för avg medlemmar                                        3 256,00 kr                  3 000,00 kr 
Delföreningsavgifter                                                     47 950,00 kr                  52 550,00 kr 
SOF porto                                                                    10 524,00 kr                  12 000,00 kr
Huvudsponsor                                                             13 500,00 kr                  50 000,00 kr 
Företagsmedlemmar                                                    45 000,00 kr                               45 000,00 kr
Annonser                                                                    7 500,00 kr                               30 000,00 kr
Pren delfören. Medlemmar                                           58 700,00 kr                  63 000,00 kr 
Pren företag/inst                                                          11 950,00 kr                  14 000,00 kr 
Org bidrag CIF                                                                         35 000,00 kr                   35 000,00 kr
Vårmöte Åre (delt avg)                                                                                               -   kr 
Pins                                                                             240,00 kr                                    600,00 kr
Steg 1 kurs Helsingborg                                               54 250,00 kr                  50 000,00 kr 
Övriga kurser                                                               5 200,00 kr                  30 000,00 kr 
Försäkringsersättningar                                                11 980,00 kr                                                   
Övriga intäkter                                                            5 576,00 kr                               13 500,00 kr
Öresutjämning                                                                                -0,20 kr                                                   
Summa intäkter                                                        1 133 420,80 kr                   1 283 650,00 kr     

KOSTNADER

Styrelsemöte                                                               4 257,00 kr                  60 000,00 kr 
Övriga kurser (fördj Åre)                                               2 600,00 kr               -   kr 
Internationella möten                                                -   kr                  15 000,00 kr 
EFSMA möte Scientic komitté                                    -   kr                  10 000,00 kr 
Nordiska möten                                                           2 756,35 kr                  5 000,00 kr 
Övriga sammanträde/Delföreningsrådsmöten            -   kr                  20 000,00 kr 
Vårmöte Åre (Lokal,mat övriga kostn)                           313 918,00 kr                   450 000,00 kr 
Årsavgifter FIMS, EFSMA                                              5 147,68 kr                  5 000,00 kr 
Vårmöte Åre (styrelsen)                                                6 691,03 kr                   140 000,00 kr 
Vårmöte 2020 Åre förel arv                                          4 460,00 kr                  20 000,00 kr 
Stipendium                                                                  18 364,30 kr                  40 000,00 kr 
Summa möteskostnader                                           358 194,36 kr                  765 000,00 kr

PERSONALKOSTNADER
Löner & arvoden inkl soc avg samt löneskatt                                                                                                   
och personalförsäkringar                                                                                                                              
Arbetsgiv avg övriga                                                                                                                                    
S:a personal kostnader                                             699 864,92 kr                             674 781,00 kr   

KANSLIKOSTNADER

Arbetsgivaralliansen                                                    4 706,00 kr                  5 000,00 kr 
Kansli                                                                           34 820,40 kr                               47 000,00 kr
Lokalhyra                                                                    39 915,00 kr                  45 000,00 kr 
Hemsidan                                                                   572,00 kr                  20 000,00 kr 
Datorisering                                                                 11 326,00 kr                  45 000,00 kr 
Trycksaker                                                                    12 485,00 kr                  15 000,00 kr 
Porto Kansli                                                                  51 087,18 kr                  48 000,00 kr 
Företagsförsäkring                                                       5 555,00 kr                  5 555,00 kr 
Bankkostnader                                                            3 220,50 kr                  5 000,00 kr 
Summa kanslikostnader                                           163 687,08 kr                   235 555,00 kr    

ÖVRIGA KOSTNADER

Tidningen Sv Idrottsmedicin                                                   210 970,51 kr                   320 000,00 kr
Revisor                                                                         18 944,00 kr                  20 000,00 kr
Gåva                                                                           1 875,02 kr                  5 000,00 kr
Marknadsföring                                                        -   kr                  5 000,00 kr
Juristhjälp Vårmöte 2020                                             24 375,00 kr                  10 000,00 kr
Övriga kostnader                                                         700,00 kr                  10 000,00 kr
Summa övriga kostnader                                         256 864,53 kr                  370 000,00 kr

Resultat före finansiella intäkter och kostnader                 - 345 190,09 kr                                                  
Värdeförändring Robur                                                     -   kr                                                  
Ränteintäkter                                                                   -   kr
Räntekostnader skattekonto                                                                  5 kr                                                   
Årets resultat                                                                    - 345 195,09 kr                          - 761 686,00 kr
                                                                                                                  

Resultaträkning 2020-01-01- 2020-12-31
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Årets resultat visar ett underskott, det på grund av att vårmö-
tet i Åre blev inställt p.g.a. covid-19 pandemin. En del av bok-
ningskostnaderna var vi ändå tvungna att betala.

Årets resultat (inkl. ränteintäkter och kostnader) är ett un-
derskott på 345 195,09 kronor. Intäkterna för 2020 blev to-
talt 1 133 420,80 kronor och rörelsekostnaderna slutade på 1

478 610,89 kronor. För mer detaljerad information hänvisas
till 2020 års resultat- och balansräkning samt 2020 års bud-
get.

Jane EH Salier Eriksson
Kassör Svensk Förening för 

Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 

Förvaltningsberättelse för SFAIM’s verksamhetsår 2020

Vi har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning för 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet kan godkänna resultaträkningen utvisande ett underskott på - 345 195,09 kr och balansräkningens
omslutande på 3 478 634,54 samt tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret.

Stockholm den 24 februari 2021

                                   Lena Sjödahl                                 Håkan Sandberg
                                         revisor                                               revisor

Revisionsberättelse
för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin verksamhetsåret 2020

TILLGÅNGAR                                                                                2020-12-31                                 2019-12-31
Swedbank likvidkonton                                                           2 396 378,99                              2 789 976,52
Swedbank placering                                                               1 065 317,55                              1 065 317,55
Skattekonto                                                                                     687,00                                        635,00
Förutbet kostnader /upplupna intäkter                                         16 251,00                                   86 392,35
Skattefordran                                                                                7 282,00                                   13 104,00
Summa tillgångar                                                                3 485 916,54                              3 955 425,42

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital                                                                             3 294 820,83                              3 640 015,92
SPP/skuld löneskatt pension                                                           7 740,00                                   14 813,00
Personalens källskatt/sociala avgifter                                            22 455,00                                   24 083,00
Övriga kortfristiga skulder                                                            32 526,59                                     3 200,00
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter                                 128 374,12                                 273 313,50
Summa skulder och eget kapital                                         3 485 916,54                              3 955 425,42
ÅRETS RESULTAT                                                                    -345 195,09                                 242 860,33

STYRELSEN I SVENSK FÖRENING FÖR FYSISK AKTIVITET OCH IDROTTSMEDICIN

         CHRISTINA MIKKELSEN                           ANDERS STÅLMAN                                  MARITA HARRINGE

                   ordförande                                       vice ordförande                                              ledamot

                JOANNA KVIST                              JANE SALIER-ERIKSSON                               PEDER SÖRENSSON

                   sekreterare                                              kassör                                                     ledamot

             RICHARD FROBELL                              JESSICA NORRBOM                                   ANNA LUNDEBERG

                     ledamot                                               ledamot                                                   ledamot
                           
           LENNART DÜCKHOW                             MARKUS WALDÉN                                    EVA ANDERSSON

                     ledamot                              vetenskaplig sekreterare/trauma                 vetenskaplig sekreterare/medicin

           STEFAN PETTERSSON                                   EVA ZEISIG

                     ledamot                                          past president                                                     

Balansräkning 2020-12-31


