PROTOKOLL – årsmöte 2011
Tid:

2011-08-23

Plats:

Wisby, Wisby strand, Visby

1

Mötets öppnande

Förklarade Ingmar Näslund mötet öppnat.

2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Carsten Offenbartl.
3

Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare valdes Anders Thorell och till justerare
Mikael Wiren och Ann Kjellin.
4

Frågan om mötets behöriga utlysande

Fastställdes att årsmötet var utlyst i enlighet med föreningens
stadgar.
5

Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordning i enlighet med kallelsen.

6

Redogörelse för styrelsens verksamhet

Ingmar Näslund redogjorde kort för styrelsens verksamhet under
året avseende styrelsearbetet och dess målsättning, v.g. se
separat verksamhetsberättelse.
7

Redogörelse för föreningens ekonomi

Per Sandström lämnade en redogörelse för föreningens
balansräkning och påpekade att föreningen fortsatt har en stark
ekonomi trots negativt budgetutfall under det senaste
verksamhetsåret.
8

Revisionsberättelse

Revisorer har varit Carsten Offenbartl och Cecilia Strömberg.
Cecilia Strömberg intygade att räkenskaperna varit noggrant
förda och att granskningen inte givit anledning till några
anmärkningar. Revisorerna rekommenderade årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9

Ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för reviderat
räkenskapsår 2010.
10

Val

I enlighet med föreningens stadgar avgick Anders Thorell som
vetenskaplig sekreterare, Per Sandström som kassör samt
Cecilia Nordenson och Magnus Nilsson som övriga ledamöter.
I enlighet med valberedningens förslag valdes Ralf Segersvärd till
ny vetenskaplig sekreterare på tre år, Thomas Gasslander till ny
kassör på tre år samt Claes Jönsson och Cecilia Strömberg till
nya ledamöter på två år. Stefan Modin omvaldes som
styrelseledamot på två år. Till ny representant i valberedningen
valdes Anders Winbladh. Övriga medlemmar är Roland
Andersson och Jörgen Larsson.
Cecilia Strömstedt som valts in i den nya styrelsen avgick som
revisor. Som ersättare träder Bodil Andersson in. Den andre
revisorn för föreningen är Carten Offenbartel. Båda valda för ett
år.

11

Fastställande av årsavgift

På förslag av ordföranden fastställdes årsavgiften även
fortsättningsvis till 100 kronor. För läkare under
specialistutbildning (ST) i kirurgi skall ingen avgift tas ut för
medlemskap.
12

Fastställdes att nästa årsmöte skall hållas under
kirurgveckan 2012 i Linköping

13

SFÖAKs Forskarpris.

Utdelades SFÖAKs Forskarpris till Mikael Hermansson.
14

Övrigt

Lars Lundell påpekade allvaret i den rådande utveckling med
svårigheten att upprätthålla kompetensen på mindre
kirurgkliniker, delvis till följd av den ökade centrering av
högspecialiserad vård som förläggs till universitetssjukhusen.
Lars Lundell förordade större aktivitet inom SFÖAK, samt ökat
samarbete med Kolorektalföreningen i denna fråga. Ingmar
Näslund framförde att detta ligger helt i linje med de aktiviter
som styrelsen planerat för det kommande verksamhetåret.
15

Avslutades mötet

Visby, dag som ovan

Justeras:

Anders Thorell
vetenskaplig sekreterare

Mikael Wiren

Ann Kjellin

