Verksamhetsberättelse 2019/2020
med ekonomisk redovisning för 2019
Styrelsens sammansättning och arbete
Vid årsmötet 2019 avgick ledamöter Fredrik Lindberg och Anna Nordenström Dalén.
Adjungerade ledamöter Jacob Freedman och Kristina Hasselgren valdes till ordinarie
ledamöter. Till nya ledamöter valdes Linda Hauge och Ulrika Smedh. Alla medlemmar i
styrelsen har definierade ansvarsområden för att tydliggöra arbetet och underlätta
byten.
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Vid varje styrelsemöte har aktiviteterna inom olika ansvarsområden redovisats och
diskuterats. Planering, genomförande och uppföljning av kirurgveckan är en viktig del
av styrelsens arbete och tar en stor del av tiden i anspråk.
Styrelsen har träffats en gång på höstterminen för ett två-dagars sammanträde.
Däremellan har vi haft telefonmöten i genomsnitt en gång per månad.

SFÖAKs bokslut 2019
Balans- & resultaträkning 2019 (2018)
Ingående balans

466 884

(423 391)

Resultat

+36 497

(+43 492)

Utgående balans

503 381

(466 883)

Resultaträkning

Intäkter

Utgifter

Kostnader styrelsen

0

40 760 (49 297)

Övriga möten, KUB mfl

0

7 706 (6 243)

SFÖAK dagen

21 400 (11 200)

42 160 (32 154)

Medlemsavgifter

25 100 (27 000)

0

Årsmöte & medlemsmiddag*

750 (0)

22 481 (40 360)

Postgiroavgifter mm

0

1 008 (1046)

Ränta

0

0

Stipendier

0 (30 000)

40 000 (40 000)

Hemsida

0

13 741 (10 363)

Kirurgveckan

173 444 (161 756)

16 341 (7001)

220 694 (229 956)

184 197 (186 464)

36 497 (43 492)

(0)

Summa
Resultat 2018

* anmälningsavgift & betalning företrädesvis via Akademikonferens

Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut för 2019 visar
återigen ett positivt resultat. Resultatet beror på ett större överskott från Kirurgveckan
än budgeterat (+ SEK 27 000). Enligt besked från SKF i maj 2018 skulle eventuell skatt
på överskott för Kirurgveckan framöver betalas av delföreningarna själva varför SEK
30 000 avsattes för detta i budgeten för 2019. Skattemyndigheten har dock godkänt
Sföak som ideell förening varför vi inte behöver betala skatt på intäkterna från
Kirurgveckan.

Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden men föreningen bekostar resor och
uppehälle/mat i samband med möten och internat. Styrelsen träffas normalt två gånger
per år och för att minimera kostnaderna äger det ena styrelsemötet normalt rum i
samband med SFÖAK-dagen.
Från och med 2019 har föreningen saknat ekonomiskt bidrag till stipendier och någon
långsiktig sponsor är ännu inte säkrad till Forskningsstipendiet (SEK 30 000). Av
tradition har föreningen själv bekostat resestipendiet på SEK 10 000. Ekonomiskt bidrag
till middagen i samband med årsmötet kan sökas om föreläsning/information sker i
anslutning till middagen men styrelsen har hittills valt att avstå industrins medverkan
vid middagen. Sponsring till Sföak-dagen sponsrades 2019 av Boston Scientific (SEK
5 000) och Mylan (SEK 10 000).
Till följd av Covid-19 pandemin har såväl Sföak-dagen som Kirurgveckan 2020 blivit
inställda varför såväl inkomster som utgifter kraftigt kommer att avvika från budget
2020 och ett minusresultat är att vänta. Den på årsmötet 2018 beslutade höjningen av
årsavgiften har effektuerats till 2020 och kommer väl till pass med tanke på Covid-19
pandemin och uteblivna intäkter från Kirurgveckan. Föreningen har därtill ca SEK
300 000 på ett separat sparkonto vilka kommer att behöva användas under 2021 om
verksamheten skall fortgå som tidigare trots uteblivna intäkter för kirurgveckan 2019.

Budget 2021
Intäkter

Utgifter

Kostnader styrelsen

47 000

Möten KUB, Bakjour, KKF

13 500

SFÖAK dagen

20 000

Medlemsavgifter

50 000

Årsmöte och medlemsmiddag

10 000

Postgiroavgifter mm
Stipendier

30 000

40 000
13 000

0*

Kirurgveckan 2020

Summa

40 000
1 500

Hemsida
Kirurgveckan 2019

40 000

0
15 000

110 000

210 000

*inställt pga Covid-19

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter
Vår vetenskaplige sekreterare har under verksamhetsåret deltagit i planeringen inför
Kirurgveckan i Luleå. Planeringsarbetet har i vanlig ordning skett såväl vid möten med
Stora Programkommittén som enskilt inom föreningen. SFÖAKs program innefattade
fyra egna symposier: ”Är gallblåsan normal – en teoretisk och visuell odyssé”, ”Finns
framtidens ÖAK-kirurg?”, ”Endomagi” och ”Fatty liver disease and surgery” samt två STluncher med titeln ”Gastroskopi – tips och trix”. Dessutom har SFÖAK-dagen planerats
med temat ÖAK-incidentalom”. Samtliga dessa aktiviteter har framflyttats pga
pandemin.
Styrelsen har under året deltagit i arbetet att utse bästa avhandling inom vårt område
för vidare bedömning inom Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF). Tyvärr har inga
stipendiater till SFÖAK:s forskar- respektive resestipendium utsetts mot bakgrund av
pandemin.

Utbildning - ST-nivå
Under verksamhetsåret har KUB-fakulteten bytt flera medlemmar. Vi har nya
representanter från Umeå, Örebro och Karlstad. Linda Hauge har tagit över rollen som
sammankallande. Vi har nu en fulltalig representation från samtliga Universitetssjukhus
samt övriga sjukhus som arrangerar KUB-kurser.
Under året har ansökan och fördelningar av kursplatser via kursportalen dragit igång.
Det har fungerat bra. Kösituationen till KUB kurser ÖAK var i jämvikt motsvarande våra
arrangerade antal kursplatser. Arrangörer till KUB-kurser under 2020 är redan klart.
KUB-fakultetsmöte inträffade i april 2019. Beslut togs då att uppdatera vårt
utbildningsmaterial samt att så snart som möjligt flytta över kursinnehållet till
kursportalen. Vårt kursmaterial har delvist uppdaterats under året men en del arbete
återstår. Vårt utbildningsmaterial ligger ännu kvar på vår Google Drive då det saknas en
teknisk lösning för att flytta över det. Kommer förhoppningsvist ske under 2020.

Kvalitetsregister
Under året har SFÖAK haft ett fortsatt gott samarbete med de kvalitetsregister där
SFÖAK har representanter i styrgruppen (esofagus/ventrikelcancer,
lever/gallvägscancer, pankreas/periampullär cancer, obesitas samt gallstensjukdom). I
den dialog som varit framkommer att registren för närvarande behöver minimala
insatser från SFÖAK.

Föreningens informationsarbete, inklusive hemsidan
Vi har fortsatt stort stöd av Olle Dahlbäck för att uppdatera SFÖAKs hemsida och
distribuera medlemsbrev. Möteskalendariet på hemsidan uppdateras med möten,
kongresser och utbildningar på förslag från styrelsen och även från övriga medlemmar i
föreningen. Vi försöker hålla möteskalendariet aktuellt. För att hålla medlemmarna
fortlöpande informerade om SFÖAKs arbete har styrelsen skickat ut månadsbrev via
mail med kortfattad beskrivning av månadens aktivitet. Inget utdelande av SFÖAKs
forskarstipendium och resestipendium kommer att ske 2020 pga Covid-19 pandemin.

För SFÖAKs styrelse
Stockholm, 5 juli 2020

Christian Sturesson
Ordförande

