Svensk Förening för Övre abdominell Kirurgi
Protokoll Årsmöte 2015

2015-08-18, kl 17.45-18.45
Plats: Conventum, Örebro: Lokal- Club 700

§1 Mötet öppnades av ordförande Claes Jönsson.
§2 Till mötesordförande valdes Jessica Frisk, Norrköping.
§3 Till mötessekreterare valdes Magnus Sundbom, Uppsala och till justerare Torsten Olbers,
Göteborg samt Jakob Hedberg, Uppsala.
§4 Mötets behöriga utlysande enligt föreningens stadgar fastställdes.
§5 Dagordningen fastställdes i enlighet med kallelsen.
§6 Ordförande Claes Jönsson redogjorde för styrelsens verksamhet under det gångna året, se separat
verksamhetsberättelse. Särskilt nämndes arbetet med Kirurgveckan, inklusive årets stora antal
abstrakts och behovet av mer tid för att presentera dessa, arbetet med KUB och bakjourskurs, det
nystartade internationella arbetet, SFÖAK-dagen samt föreningens forskningspris och resestipendier.
§7 Kassör Eva Szabo, Örebro, redogjorde för föreningens ekonomi och balansräkning. Vi har en stark
och stabil ekonomi.
§8 Revisionsberättelse. Mikael Hermanson, Lund, och Svante Sjöstedt, Nyköping, har som revisorer
granskat föreningens räkenskaper. Revisorerna intygade att dessa varit noggrant förda och
granskningen gav inte anledning till några anmärkningar.
§9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
§10 Val: I enlighet med föreningens stadgar avgår Claes Jönsson, Göteborg, Cecilia Strömberg,
Stockholm, och Bobby Tingstedt, Lund. Till ordförande valdes Magnus Nilsson, Stockholm, på 2 år. Till
ledamot invaldes Erik Jonsson, Göteborg, Christian Sturesson, Lund, och Fredrik Lindberg, Umeå,
samtliga på 2 år. Avgående styrelseledamöter avtackades.
Mikael Hermanson, Lund, och Svante Sjöstedt, Nyköping omvaldes som revisorer.
Bodil Andersson, Lund, invaldes i valberedningen på 3 år. Valberedningen består i övrigt av Jon Tsai,
Stockholm (sammankallande, 1 år kvar) samt Hans Lönnroth (2 år kvar).
§11 Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift
§12 Ingmar Näslund, Örebro, utsågs till hedersmedlem i SFÖAK efter förslag och presentation av
Torsten Olbers. Ingmar och Lars Lundell, som inte kunde närvara förra året då han utsågs till
hedersmedlem, gratulerades av avgående ordföranden Claes Jönsson.
§13 Inga övriga frågor hade inkommit
§14 Nästa årsmöte kommer traditionsenligt att hållas på torsdagen under Kirurgveckan 2016 i
Malmö.

§15 SFÖAKs Forskarpris tilldelades Marco del Chiaro, Stockholm, som presenterades sin pågående
forskning kring cystiska pancreasförändringar.
§16 Resestipendium tilldelades Christopher Månsson, Uppsala (internationella) och Cecilia EngströmMattisson, Göteborg (nationella).
§17 Mötets avslutande.
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