PROTOKOLL – årsmöte 2009
Tid:

2009-08-18

Plats:

Hotell Tylösand, lokal B, Halmstad

1

Förklarade Roland Andersson mötet öppnat

2

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Roland Andersson.
3

Val av mötessekreterare och justerare

Till mötessekreterare valdes Anders Thorell och till justerare
Mikael Wirén och Eric Kullman.
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

Roland Andersson redogjorde kort för styrelsens verksamhet
under året avseende styrelsearbetet och dess målsättning. I
övrigt hänvisade ordförande till verksamhetsberättelse och
dokumentation på föreningens hemsida. Konstaterades att
föreningen för närvarande har 222 medlemmar.
7

Redogörelse för föreningens ekonomi

Per Sandström lämnade en redogörelse för föreningens
balansräkning och påpekade att föreningen fortsatt har en stark
ekonomi.
8

Revisionsberättelse

Revisorer har varit Mikael Wirén 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 2008.
10

Val

Enligt föreningens stadgar skulle nyval utföras för såväl posten
som ordförande som tre övriga ledamöter. Till ny ordförande
valdes Ingmar Näslund för en period av tre år. Till nya ledamöter
valdes Cecilia Nordenson, Magnus Nilsson samt Stefan Modin
för samma period.
I enlighet med föreningens stadgar avgick Lars Lundell ur
valberedningen. Till ny representant i valberedningen valdes
Jörgen Larsson. Övriga medlemmar är Per Gullstrand och
Torsten Olbers, där Per Gullstrand blir sammankallande.
Mikael Wirén och Cecilia Strömberg omvaldes som revisorer.

11

Kommande års verksamhet

Ordföranden redogjorde för föreningens ambition att utveckla
föreningens roll under kirurgveckan samt att driva
utbildningsaktiviteter, kvalitets- och registerfrågor vidare.
Bakjoursutbildningen kommer att drivas vidare i SFÖAK:s regi,
liksom aktiviteter för ökad medlemsrekrytering inte minst bland
yngre kirurger. Mot bakgrund av den goda ekonomi som
redogjorts för tidigare under mötet uttalades även ambitionen att
utvidga föreningens aktiviteter för att befrämja klinisk forskning
inom övre abdominell kirurgi.
12

Registerverksamheten inom SFÖAK

Registeransvarig Folke Johnsson var inte närvarande under
mötet. I stället hänvisades till kommande dags schemalagda
möten för respektive kvalitetsregister.
13

Fastställande av årsavgift

På förslag av ordföranden fastställdes årsavgiften även
fortsättningsvis till 100 kronor/år. För läkare under
specialistutbildning (ST) i kirurgi skall ingen avgift tas ut för
medlemskap.
14

Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte

Årsmötet beslöt att även fortsättningsvis avhålla årsmötet under
Kirurgveckans ordinarie programtid.
15

Övriga frågor och avtackning

Lars Lundell föreslog att vid SFÖAK:s årsmöten skall
fortsättningsvis, i likhet med SKF, annan mötesordförande än
styrelseordförande eller annan styrelsemedlem väljas.
Beslutades i enlighet med förslaget att gälla fr.o.m årsmötet
2010.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och avtackade Cecilia
Engström, Bengt Hallerbäck och Erik Näslund efter tre års
styrelsearbete. Ordföranden avtackades av vetenskaplige
sekreteraren.

16

Stipendier

Ordföranden meddelade att SFÖAK:s, i generöst samarbete med
Johnson & Johnson, stora forskningsstipendium på 75 000 kr
tilldelats Mats Lindblad för sitt forskningsprogram kring
könshormoners betydelse för utvecklingen av adenokarcinom i
esofagus. Mats Lindblad gav en kort redogörelse för sitt
planerade forskningsprogram.
17

Mötet avslutades

Halmstad, dag som ovan
Justeras:

Anders Thorell
vetenskaplig sekreterare

Mikael Wirén

Eric Kullman

