
Svensk Förening för Endokrinkirurgi 

Minnesanteckning Årsmöte 2020-12-15 (Videomöte) 

Årsmötet för 2020 hölls digitalt och är förskjutet till december 2020 pga Covid-19 pandemi.   

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 
2. Göran Wallin valdes till mötesordförande.  
3. Ivan Shabo valdes till mötessekreterare.  
4. Oliver Gimm och Inga-Lena Nilsson valdes till justeringsmän. 
5. Mötet förklaras behörigt utlyst. 
6. Dagordningen fastställdes. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för godkännande. 

Diskussion om verksamhetsberättelsen skall följa kalenderår (från 1 januari till 31 
december) eller följa perioden mellan två kirurgveckor (augusti-augusti). 
Verksamhetsberättelse som medlemmarna fått inför detta möte avser år 2019 som 
delvis godkändes vid förra årsmötet i samband med kirurgveckan 2019. Samsyn att 
årsmötet skall hållas under kirurgveckan och i och med detta bättre att 
verksamhetsberättelsen omfattar perioden mellan två kirurgveckor (augusti-augusti). 
Kirurgveckan under 2020 blev inställd pga Covid-19 pandemin och SFEK aktivitet 
varit begränsad. Mötet är enigt att verksamheten för 2020 godkänns i enligt med 
styrelsen rapportering idag. Skriftlig verksamhetsberättelse (för 2020) mailas till 
medlemmarna och läggs på SFEK hemsidan.  

8. Kassören redovisar föreningens ekonomi. 
Föreningen har god ekonomi. Under år 2020 har SFEK haft intäkter totalt 240353 
kronor och utgifter totalt 216989 kronor (för detaljer vg se nedan), och därmed  23364 
kronor i överskott. SFEKs tillgångar vid dagens datum är 572597 kronor.  
 
Utgifterna under detta år har varit begränsade pga låg föreningsaktivitet till följd av 
pandemin. Å andra sidan förväntas intäkterna minska pga inställda kurser och 
kirurgvecka. Föreningen har för tillfället god ekonomi och mötet är enigt att använda 
dessa medel för bla stipendier och stödja kurser/utbildning verksamhet inom 
föreningen.  
 
 

Intäkter (kronor)  
Kirurgveckan 2018    
Stipendier IPSEN 2018&2019   
Överskott KUB kurs    
Överskott Distans/Post grad kurs  
Återbetalning stipendium 2018  
Medlemsavgift 2019 
Avg SFEK-middag Kir veckan 2019 
 
Totalt  

122 403 
40 000 
26 900 
19 000 
13 000 
9 800 
9 250 

 
240353 

 



Utgifter (kronor)  
Stipendier    
Kirurgveckan 2019   
Distansutbildning Noors Slott   
Datakommunikation   
Föreningsmiddag Kir vecka 2018  
Eurocrine årsavgift 
Bankavgift 
 
Totalt  

105 000 
  42 376 
  20 000 
    8 499 
  16 235 
  10 613 
    1 150 

 
216 989 

 
     

9. Revisorernas revisionsberättelse.  

Revisorernas instämmer att föreningens ekonomi är god och bokföringen är i ordning. 
Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna instämmer att 
föreningens medel skall användas för att finansiera kurser/utbildning inom SFEK samt 
stipendier för medlemmarna. Instämmer också att intäkter förväntas minska under 
kommande 2 åren pga bla ändringar i utformning av Kirurgveckan och inställda 
kurser.  

 

10. Val av nya styrelsemedlemmar, val till valberedning, val av revisorer.  
Göran Wallin (Örebro) slutar som styrelseordförande. Maria Annerbo (Falun) väljs till 
ny ordförande (3 års mandatperiod).  
Josefin Kjaer (Uppsala) väljs som ny medlem i valberedningen istället Chatarina Ihre 
Lundgren (Stockholm). De andra ledamöter i valberedningen är Martin Almqvist 
(Lind) och Andreas Muth (Göteborg).  
Anna Koman (Stockholm) väljs som revisor istället för Per Mattsson. Ola Hessman 
fortsätter som revisor under kommande året (sista period) och ersättare väljs vid nästa 
årsmöte. Mötet beslutar att revisorerna i fortsättningen skall (i likhet med val av 
styrelseledamöter) väljas var tredje år (3 årsmandat). 
 
Övriga styrelsen fortsätter med följande ledamöter: 
- Ivan Shabo (vetenskaplig sekreterare) 
- Lo Hallin Thompson (web-ansvarig) 
- Helene Lindfors (kassör) 
- Anders Thornell (ledamot, ansvar för KUB-kurs/utbildningsfrågor) 
- Olov Norlén (utbildningsansvarig) 

 
11. Rapport från Vetenskaplig sekreterare. 

Kirurgveckan 2020 (Luleå) blev tyvärr inställd och därmed det planerade 
vetenskapliga programmet. Ivan Shabo berättar kort om vetenskapliga programmet 
och att inbjudna föreläsare för Granbergs föreläsning (Marcin Barczynski, Polen) och 
Sandströms föreläsning (Kent Johansson, Örebro/Västervik) kommer att bjudas in för 
kommande kirurgveckan (2021). För att hålla igång vetenskapliga aktiviteten i 
föreningen planeras regelbundna digitala föreläsningar (en varje månad) i olika teman. 



Länk, tid och datum mailas till samtliga medlemmar och annonsera i föreningens 
hemsida. Medlemmarna uppmanas att skicka in abstrakt till kommande Kirurgveckan.  
 

12. Rapport utbildningsaktivitet i föreningen. 
Anders Thornell redogör för genomförda KUB-kurser under 2020 och planer för 
kurser under 2021. Efter mars 2020 blev samtliga kurser med fysiskt deltagande 
inställda pga pandemin. KUB-kurser kunde hållas som videomöten. Samtliga kurser 
höll budget. Överskott av kursmedel används för kommande utbildningsaktivitet i 
föreningen. Styrgruppen för KUB-kursen haft möten då man uppdaterade kursmaterial 
och föreläsningar.  
 
Postgraduate kursen på Noors Slott blev tyvärr inställd pga reserestrektioner. Kursen 
var planerad som 3 dagarsinternat med följande teman:  
- Thyreoideacancerbehandling och graviditet 
- Nya rön inom NET-behandling 
- Allmäna föreläsningar om GIST/sarkom samt GEP-NET 
- Journal Club 

 

13. Stipendier. 
För 2020, utdelades ett resestipendium, till Matilda Annebäck för fellowship i London. 
Övriga stipendier blev indragna pga inställda resor/möten. Mötet är enigt att SFEK 
fortsätter dela stipendier för 2021 och att dessa får anpassa till rådande omständighet 
och nya mål/syften för stipendier. Styrelsen får tillsammans med stipendiekommittén 
mandat att utforma målen för stipendier under 2021. Ansökningstiden för stipendier 
startar i slutet av februari 2021. 
 
Novartis stipendiet är upphört. IPSEN stipendium (20 000 kronor) fortsätter att delas 
tillsvidare.  
    

14. NPO – Nationella Programområden. 
Göran Wallin rapporterar om styrelsens arbete med svar till NPO  om 
bukendokrinatumörer. Remissvar är skickat från SFEK och NPO arbetet fortsätter 
inom Socialstyrelsen. Utfallet av detta arbete kommer troligen att rapporteras under 
2021. Styrelsen besvarar remisser om vårdprogrammen för Tyreoideacancer och NET 
i början av 2021.  
   

15. Nya medlemmar SFEK. 
MariaWedin (Karlskoga) och Kumi Ishikawa (Umeå) välkomnas som nya medlemmar 
i SFEK.  
Vid dagens datum, SFEK har 98 betalande medlemmar. Listan över medlemmarna 
uppdateras.  
 

16. Motioner från medlemmarna. 
Inga motioner har kommit till årsmötet i år.  
 
 



17. Övriga frågor. 
Verksamhetsår samordnas enligt ovanstående diskussion (period mellan 2 
kirurgveckor).  
 
Diskussion kring vilkoren för medlemskap i SFEK. I enligt med tidigare diskussioner, 
medlemskap i SFEK förutsätter att man redan är medlem i Svensk Kirurgisk Förening 
(SKF). Frågan att acceptera ÖNH-kollegor som medlemmar i SFEK diskuteras. Inga 
invändningar mott detta framkommer under mötet. Styrelsen får uppdrag att undersöka 
reglerna/stadga inom SKF och SFEK om detta, diskutera frågan med SKF-styrelse och 
rapportera utfallet av detta arbete till kommande årsmöte för beslut. 
   

18. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid pennan 

Ivan Shabo 

 


