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1. Oliver Gimm förklarar mötet öppnat. 
2. Oliver Gimm utses till mötesordförande. 
3. Viktor Johanson utses till mötessekreterare. 
4. Olov Norlén och Inga-Lena Nilsson utses till justeringsmän. 
5. Mötet förklaras behörigt utlyst. 
6. Dagordningen fastställs.  
7. Styrelsens muntliga redovisning av verksamheten under året godkänns. 
8. Kassör Jonas Karlberg redovisar föreningens ekonomi. Balansräkningen 

ger 164025 kronor i överskott för 2013. Saldo vid årets slut var 922309 kr 
och i dagsläget 873770 kr. 

9. Revisionsberättelse har inlämnats av Ola Hessman och Per Mattsson.  
10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
11. Till ny ordförande väljs Cia Ihre-Lundgren (efter tillförordnade Oliver 

Gimm) och till ny utbildningsansvarig Martin Almquist, att ersätta Oliver 
Gimm i denna funktion efter årsskiftet. Martin Almquist tillhör till dess 
styrelsen som ledamot eftersom det saknas en person. Efter årsskiftet blir 
Oliver Gimm kvar som ledamot i ett år för att ersätta Cia Ihre-Lundgren 
som ledamot.  Till ny ledamot i valberedningen väljs Inga-Lena Nilsson 
(efter Jan Zedenius), Ewa Lundgren blir sammankallande. 

12. Inga förslag till hedersledamöter har inkommit. 
13. Fyra KUB-kurser har hållits under HT13/VT14; i Lund, Stockholm, 

Östersund och Göteborg 
14. Fyra KUB-kurser planeras under HT14/VT15.  
15. Två nya medlemmar; Lo Hallin Thompsson, Lund och Kosmas Daskalakis, 

Uppsala. 
16. Styrelsen tilldelade 2013 Olov Norlén, Uppsala, Novartis-stipendiet à 

20 000 kr, SFEKs resestipendiet à 15 000 kr tilldelades Anna-Karin Elf, 
Göteborg och SFEKs stipendium för auskultation utomlands à 50 000 kr 
tilldelades Andreas Muth, Göteborg. De har inkommit med skriftliga 
redovisningar. Styrelsen tilldelar 2014 Mark Thier och Pall Hallgrimsson, 
Lund Novartis-stipendiet à 10 000 kr och även SFEKs resestipendiet à 
7 000 kr. 
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17. Beslutas att SFEKs stipendium för auskultation utomlands döps om till 
Johan Westerdahls stipendium. 

18. SFEK har visserligen i flera år haft en utbildningsansvarig i styrelsen men 
detta har inte varit reglerat i stadgarna. Beslutas nu enhälligt att en av 
ledamöterna i styrelsen skall vara utbildningsansvarig. 

19. Erik Nordenström hade skickat in en motion till årsmötet, som behandlar 
endokrinkirurgins oroande framtid i Sverige och den osäkra återväxten av 
endokrinkirurger i Sverige samt hur ÖNH-kliniker hotar att ta över 
halskirurgin på många sjukhus. Olika förslag framförs för att stävja denna 
utveckling tex inrättandet av fler ettåriga fellowships i endokrinkirurgi på 
universitetssjukhusen och krav på volym och kvalitet på endokrinkirurgiska 
operationer samt acceptans för detta hos SKL. Efter mycket diskussioner 
beslutas att styrelsen skall lägga fram en strategi för detta arbete och den 
skall presenteras i början på nästa år, gärna även publiceras i Svensk 
Kirurgi. Beslutas att styrelsen, i första hand ordföranden, kan få upp till 100 
000 kr i arvode för att arbeta med denna fråga. 

20. Per Hellman presenterar ett genomarbetat förslag för distansutbildning i 
endokrinkirurgi för blivande endokrinkirurger och ST-läkare. Tanken är att 
utbildningen skall omfatta 8 tillfällen, torsdag kväll till fredag eftermiddag, 
två per termin. Det tar alltså 2 år att gå igenom utbildningen. Tanken är att 
utbildningen skall sprida kunskaper i ämnet, knyta ihop mindre sjukhus 
med universitetssjukhusen, sprida gemensamma riktlinjer för 
handläggning, underlätta rekrytering av endokrinkirurger samt att 
genomgången utbildning skall bilda en kunskapsbas inför europeisk 
endokrinkirurgisk ackreditering. Årsmötet finner förslaget utmärkt och 
beslutar att följa förslaget. Redan i höst, 23-24/10 och 4-5/12 planeras de 
två första kurstillfällena, i Uppsala. 

21. SFEKs hemsida på internet diskuteras. Hemsidan har skötts dåligt och är 
inte uppdaterad, vissa uppgifter är flera år för gamla. Beslutas att styrelsen 
skall utse en web-ansvarig, antingen någon av styrelsens ledamöter eller 
någon utanför styrelsen. Utöver det ska websidan bli stående punkt vid 
styrelsens möten. 

22. Mötet avslutas.  

 
Antecknat av 
 
 
Viktor Johanson, sekreterare 
Justeras 

 
 
Olov Norlén    Inga-Lena Nilsson 


