
Protokoll för årsmöte 2020 i Svensk Barnfetmaförening 
- en del av Barnläkarföreningen 

30 november 2020, kl 15:30, via Zoom 

 
§ 1  Mötet öppnas  
 

§ 2  Sven Klaesson valdes till mötesordförande  
 

§ 3  Pernilla Danielsson Liljeqvist valdes till mötessekreterare  
 

§ 4  Emilia Hagman valdes protokolljusterare  
 

§ 5  Dagordningen godkändes  
 

§ 6  Röstlängden fastställdes till mötets närvarande.  
 

§ 7  Årsmötets ansågs vara behörigt utlyst, det har annonserats på hemsidan samt 
utskick med kallelse till föreningens samtliga medlemmar. 

 

§ 8  Då detta år varit något utöver det vanliga och det mesta som varit planerat har 
uteblivit, så saknas en verksamhetsberättelse. John Ryberg, i egenskap av revisor, 
gick igenom den ekonomisk rapporten.  

 

§ 9  John Ryberg läste revisionsberättelsen och balansräkning fastställandes. 
 

§ 10  Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

§ 11  Styrelseledamöter – Båda ledamöterna Anders Forslund och Kristina Giorgievs tid i 
styrelsen går ut i år. Styrelsen har gett dem på förslag för omval vilket de båda 
tackat ja till, båda väljs därmed in i styrelsen för ytterligare två år. Ordförande Sven 
Klaesson, sekreterare Pernilla Danielsson Liljeqvist, kassör Carl-Erik Flodmark och 
vetenskaplig sekreterare Claude Marcus sitter kvar på sina poster ytterligare ett år. 

 

§ 12  John Ryberg fick fortsatt förtroende för sitt uppdrag som revisor och Björn 
Pehrsson omvaldes till revisorssuppleant. 

  
§ 13  Valberedningen bestående av Jovanna Dahlgren och Ola Eklund fick fortsatt 

förtroende för nästa år. 
 

§ 14  Aktuella frågor 
1. Ordförande pratar om föreningens framtid och har en förhoppning om att 

arbetet ska bli mer aktivt och lägger ett förslag om utskick till föreningens 
medlemmar var tredje månad. 

2. Att vara medlem innebär att man betalar medlemsavgiften om 50kr per år. När 
man betalar skickar man också ett mejl till föreningens sekreterare. 

3. Information ges om de två parallella arbeten som görs för att ta fram 
nationella riktlinjer för behandling av barn med fetma.  
Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete, de har hittills genomfört en hearing där 
man diskuterade 20 olika indikatorer som de ska arbeta med under ett år, 
styrelsen från föreningen var representerad vid mötet. Samtidigt skapas en 
arbetsgrupp inom Nationella systemet för kunskapsstyrning (SKR). Det 
Nationella Program Området (NPO) – Barn och Ungdomars Hälsa, har tillsatt 



en arbetsgrupp, en s.k. NAG. I dess uppdrag ingår att kartlägga och värdera 
regionala kunskapsstöd, det aktuella forskningsläget och befintligt utbud av 
stöd och behandling. Målet med arbetet är att utfärda kunskapsstöd som ska 
bidra till bättre och mer jämlik vård samt öka professionens kunskap. Detta är 
ett arbete som ska pågå under två år. Pernilla DL är ordförande för den 
tvärprofessionell arbetsgruppen som har representanter från hela landet.  

4. Den tidigare inställda Barnveckan är nu bokad att genomföras i Stockholm i 
september. Föreningen kommer att hålla föreläsningar efter lunch måndagen 
den 20/9. 

5. Ett förslag inkommer om att Svensk Barnfetmaförening skulle närma sig 
föreningen för svensk obesitasforskning, SFO för gemensamma diskussioner. 

  
§ 15  Inga ytterligare frågor eller inkomna motioner. 
 

§ 16  Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Datum:    Datum: 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Pernilla Danielsson Liljeqvist, sekreterare  Emilia Hagman, justerare 

 

 

 

 

 

Röstlängd: Iris Ciba, Anna-Karin Hansback, Markus Brissman, Resthi Putri, Sven Klaesson, Claude 

Marcus, John Ryberg, Annelie Thoren, Kristina Giorgiev, Emilia Hagman, Carl-Erik Flodmark och 

Pernilla Danielsson Liljeqvist 

02 december 20202020-12-02




