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1. Claes Juhlin förklarar mötet öppnat. 
2. Claes Juhlin utses till mötesordförande. 
3. Christina Swärd utses till mötessekreterare. 
4. Martin Almqvist och Svante Jansson utses till justeringsmän. 
5. Mötet förklaras behörigt utlyst. 
6. Dagordningen fastställes, punkt 17 borttages.  

Övriga frågor : 
Fellowship i endokrinkirurgi; Göran Wallin 
ESES; Svante Jansson 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkännes. 
8. Kassör Jonas Karlberg redovisar föreningens ekonomi. Balansräkningen 

ger 25 523 kronor i överskott (intäkter 281 693 kr, utgifter 256 170 kr). 
De tunga posterna både på intäkts- och utgiftssidan är SK-kursen samt 
kirurgveckan. 

9. Revisionsberättelse har inlämnats av Ola Hessman och Per Mattsson.  
10.  Styrelsen ges ansvarsfrihet. 
11.  Till ny ordförande i SFEK väljs Johan Westerdahl. Till ny 

utbildningsansvarig ledamot i styrelsen väljs Oliver Gimm. Ola 
Hessman och Per Mattsson omväljs som revisorer. 

12.  Till ny ledamot i valberedningen väljs Jan Zedenius. Maria Annerbo          
blir sammankallande i valberedningen. 

13.  Kurser under det gångna året; Den första KUB-kursen har hållits i 
Uppsala med 12 deltagare. Den andra som planerades i Göteborg i maj  
ställdes in pga för få sökande. Den sista Vålådalskursen hölls i mars, och 
hade 80 sökande.  

14.  Planerade möten och kurser; Under hösten planeras en KUB-kurs i 
Östersund i oktober och en i Stockholm i månadsskiftet 
november/december. Hemsidan förnyas under hösten och skall då 
innehålla en KUB-sida med bl a kursmaterial. Det finns planer på en 
postgraduatekurs i endokrinkirurgi, Per Hellman arbetar med detta. Inför 

2011-09-11 



kirurgveckan 2013 skall vi bevaka så att det endokrinkirurgiska 
programmet läggs in måndag + tisdag för att inte sammanfalla med möte 
i Bergen under slutet av samma vecka.   

15.  Nya medlemmar; inga rapporterade.  
16.  Novartisstipendiet tilldelas Olov Norlén. Föreningens resestipendium 

tilldelas Martin Almqvist. Rapport från förra årets Novartisstipendiat 
Andreas Muth har skickats in skriftligen. 

17.  Punkten struken. 
18.  Övriga frågor:  

Fellowship i endokrinkirurgi, Göran Wallin: GW föreslår ett fellowship 
program i endokrinkirurgi för att locka medarbetare till subspecialiteten. 
Uppdrag ges till styrelsens utbildningsansvarige ledamot, Oliver Gimm, 
att lägga upp ett program. 

ESES, Svante Jansson: SJ påminner om ESES-mötet i Göteborg i maj 
2013 samt informerar om att sista datum för abstractinlämning är 
111204. 

19.  Mötet avslutas. 
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