Årsmöte SFL 2011-09-22
Närvarande: Från styrelsen: Leif Perbeck, Lena Larsson, Ulla Steen –Zupanc, Karin Johansson,
Polymnia Nikolaidis, Katarina Karlsson. Samt 27 övriga.
§1 Mötet öppnades av ordföranden Leif Perbeck
§2 Dagordningen godkändes av övriga deltagare
§3 Leif Perbeck valdes som mötesordförande
§4 Katarina Karlsson valdes som mötessekreterare
§5 Som justeringsmän valdes Lotta Wollert och Johanna Tallbacka
§6Leif Perbeck berättade om verksamhetsåret 2010
§7Kassören Polymnia Nikolaidis redovisade utgifter under året. Saldo 20110907 var 82406 kr
§8 Revisorerna Helena Janelöf-Remnerud och Eva Gröndahl lämnade rapport.
§9Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010
§10Årsavgiften beslutades förbli 200kr/år.
§11Omval till styrelsen beslutades för Karin Johansson, Karin Bergmark, Lena Larsson, Håkan
Brorson, Katarina Karlsson. Till valberedningen omvaldes Lotta Jönsson, Lotta Elgqvist . Till revisorer
valdes Elisabeth Johansson och Lotta Wollert
§12Nästa årsmöte /seminariedag planeras till 23/11 2012
§13 Övriga frågor
Synpunkter till styrelsen har lämnats av Imke Wallenius som upplever att uppgifterna på hemsidan är
inaktuella och att det är få deltagare på seminariedagarna / möten och att medlemsantalet har
minskat. Lena Larsson som är ansvarig för hemsidan kommenterar att hon ännu inte har lärt sig hur
man gör vissa ändringar och att hon inte har någon manual för detta men att hon vid behov kan ta
hjälp av konsult. Meddelar också att hon är tacksam för att alla medlemmar kan hjälpa till med att
förmedla information om vad som pågår / kurser osv… för att hålla hemsidan så aktuell som möjligt.
Diskussion kring hur man kan rekrytera fler personer till SFL. Det föreslås bland annat att man kan
bjuda in föreläsare till Riksstämman, att vi behöver göra mer reklam om SFL / ISL i sjukvården .
Det föreslås att en arbetsgrupp med medlemmar i SFL från olika regioner ska bildas och arbeta för
att rekrytera fler medlemmar. I arbetsgruppen föreslås Åsa Gruswed, Ulla Steen-Zupanc, Karin

Johansson, Johanna Tallbacka, Åsa Sandström och Lena Larsson. Åsa Gruswed valdes som
sammankallande.
Medlemskap i ISL. Kostar ca 1000 kr/ år. För att bli medlem krävs 2 referenter. Om man är
intresserad kan man kontakta styrelsen SFL.
Helene Lindqvist söker kollegor som arbetar med bassängträning i temperatur under 29 grader för
att sprida information gällande studie.
Karin Johansson har fått förfrågan från sjukgymnast från Israel om det finns intresse i Sverige för kurs
i vattenträning.
Margareta Haag från SÖF . SÖF vill ha fler medlemmar och vill att alla frösöker sprida broschyrer. Det
kommer att läggas ut mer info på hemsidan och man har uppmanat sina medlemmar att uppmuntra
läkare att söka medlemmar i SFL för att öka kunskapen om lymfödem.
Ulla Steen- Zupanc föreslår att man i samband med remissvar kan informera om SFL.
Leif Perbeck informerade om den nya operationstekniken supramikrokirurgi där man anastomoserar
små lymfkärl och vener eller utför lymfkörteltransplantationer. Ingreppen görs idag av Ann-Charlotte
Docherty- Skogh och Martin Halle på plastikkirurgiska kliniken, KS . Tekniken är under utveckling
varför man skall vara försiktig med att lova alltför positiva resultat.
Önskemål om att det ska finnas lista på lymfterapeuter / nätverk som redan finns och att detta skulle
kunna finnas på hemsidan SFL.
Förslag inför nästa seminariedag : Praktisk workshop hur vi gör när vi mäter för att få konsensus
kring detta för att bättre kunna följa upp och utvärdera.
§14 Leif Perbeck avslutade mötet.
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