
Protokoll från Stramanätverkets årsmöte 150507 
 
Årsmötet hölls sedvanligt direkt efter Stramadagen, hotell Arlandia. 
 
Närvarande: 
Eva Melander, Skåne; Stephan Stenmark, Västerbotten; Cecilia Nordquist, Kronoberg; Lars-Erik 
Olofsson, Jämtland; Peter Iveroth, Jönköping; Jan Smedjegård, Västmanland; Anders Nystedt, 
Norrbotten; Göran Günther, Uppsala; Signar Mäkitalo, Gävleborg; Anita Hällgren, Östergötland; 
Astrid Danielsson, Dalarna; Peter Jarnheimer, Kalmar; Eva Ekelöf Andström, Gotland; Hans Fredlund, 
Örebro; Lars Blad, Västernorrland; Mats Erntell, Halland 
 

1. Mötet öppnades 
2. Till ordförande för mötet valdes Hans Fredlund, och till sekreterare Lars Blad 
3. Att justera protokollet valdes Jan Smedjegård och Eva Melander 
4. Mötet fann att årsmötet var behörigen utlyst 
5. Mötet fastställde dagordningen 
6. Strama-hemsidan diskuterades: stora brister i dess nuvarande status. Till svårigheterna har hört 

periodvis nedgång av hemsidan p g a attacker från främmande servrar (uppgift från 
hemsidesleverantören), och ett alltmer svåranvänt användargränssnitt. Samtidigt märks nu ett 
förnyat behov av hemsidan med efterfrågan från utländska intressenter som vill påbörja aktivt 
arbete med ”antibiotic stewardship” och söker information om ”Strama”. – Förhoppningen är 
att bildandet av Strama-NSK inom kort ger resurser för en nystart för Strama-hemsida. 
Önskvärt med åtgärder även tidigare, om möjligt. Hemsidan ligger administrativt t v kvar 
under Infektionsklin, Uppsala. 

7. Rapport om styrelsens övriga arbete: 
a. Enligt bifogad verksamhetsberättelse 2014 – 2015 
b. Beskrivning av nuläget vad gäller Strama-NSK lämnas av Hans Fredlund, Mats 

Erntell samt den utsedde ordföranden för styrgruppen Strama-NSK, Stephan Stenmark. 
Styrgruppen håller sitt första möte 2015-06-05. 

8. Val till nätverkets arbetsutskott, AU: 
a. Stephan Stenmark, Astrid Lundevall och Lars Blad står i tur att avgå. 

Valberedningens förslag är att alla tre i nuvarande tid av ombildningar omväljs för en 
tid av två år. Årsmötet beslutar så. Årsmötet beslutar också om fortsatt adjungering av 
Göran Günther till AU. EM och HF står i tur att avgå 2016. 

9. Val till valberedning: till ny valberedning väljer årsmötet Peter Iveroth, Cecilia Nordquist och 
Signar Mäkitalo. 

10. Övriga frågor: 
a. Informeras om ECDC:s PPS – fråga kommer efterhand från FoHM 
b. Kurser/utbildningar: diskuteras behoven och vem som kan vara arrangör: dels en 

motsvarande SK-kurs, som gärna kan ha en region som huvudarrangör. Dels en 
påbyggnadskurs för Strama-arbetare, där förhoppningsvis Strama-NSK kan ta ett 
grepp kring frågan. Dock kan 2016 behöva lösas interimistiskt. 

c. Traditionellt ”ordförandemöte” 2015 – ja, SN kan bidra till programmet, FoHM 
troligen för organisation. 

d. Strama-dag 2016 – ja 
11. Mötet avslutas 

 
Hans Fredlund, ordf   Lars Blad, sekr 

                           
Jan Smedjegård, protokolljusterare Eva Melander, protokolljusterare 

                                     


