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Svensk Förening för Endokrinkirurgi
Protokoll från årsmöte
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Johan Westerdahl förklarar mötet öppnat.
Johan Westerdahl utses till mötesordförande.
Christina Swärd utses till mötessekreterare.
Magnus Kjellman och Ola Hessman utses till justeringsmän.
Mötet förklaras behörigt utlyst.
Dagordningen fastställes.
Övriga frågor :
Koppla SFEKs aktiviteter till IAES-mötet 2013; Per Hellman
7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkännes.
8. Kassör Jonas Karlberg redovisar föreningens ekonomi. Balansräkningen
ger 64 562 kronor i överskott år 2011. I dagsläget drygt 700 000 kr på
kontot.
9. Revisionsberättelse har inlämnats av Ola Hessman och Per Mattsson.
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. Till nya ledamöter i styrelesen väljs Catharina Ihre-Lundgren och Hella
Hultin. Till ny ledamot i valberedningen väljs Eva Lundgren.
12. Styrelsen utreder vilka som är hedersledamöter SFEK i nuläget och
förbereder nominering för ytterligare hedersledamot.
13. Tre KUB-kurser har hållits under HT11/VT12, Östersund (17
deltagare), Stockholm (20 deltagare) och Linköping (15 deltagare).
14. Fyra kurser planeras under HT12/VT13; Lund, Stockholm, Östersund
och Göteborg. Kurserna skall vara standardiserade med gemensamt
kursmaterial. ESES Workshop i Berlin maj 2013. IAES Helsingfors v 35
2013.
15. Fyra nya medlemmar; Farhadullah Salem, Lund, Åsa Harnesk,
Karlstad, Nikita Makhnov, Karlstad, Joakim Crona, Uppsala.
16. Novartisstpendiet tilldelas Farhadullah Salem, Lund. Resestipendiet
utdelas ej pga för få sökande. Förra årets Novartisstipendiat Olov Norlén
och Martin Almquist som tilldelades föreningens resestipendium har
båda inkommit med skriftlig redovisning.

17. Styrelsen ålägges att utreda riktade stipendier för specifika möten och
kurser samt även stipendier för auskultation på endokrinkirurgisk enhet
utomlands. För stipendium avseende auskultation utomlands föreslås ett
tak på 75 000 kr. Öppet ansökningsförfarande under hela året föreslås
med deadline två veckor före styrelsemöte. Information skall läggas ut
på hemsidan. Stipendierna avses att instiftas under året utan att invänta
nästa årsmöte.
18. Distansutbildning i endokrinkirurgi diskuteras. Styrelsen ålägges att
utreda ett mer detaljerat förslag, baserat på ett nationellt underlag.
19. Övriga frågor: Vid förra årsmötet uppdrogs åt Per Hellman och Jan
Zedenius att vartannat år arrangera postgraduatekurs i endokrinkirurgi.
Planen för 2013 är en postgraduatekurs i anslutning till kirurgveckan
2013, från fredag eftermiddag, vidare på Finlandsfärjan fredag kväll och
lördag och på så sätt brygga över till IAES-mötet i Helsingfors. Per
Hellman fortsätter att arbeta med förslaget.
20. Mötet avslutas.
Antecknat av
Christina Swärd
Sekreterare
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