
Svensk Förening för Endokrinkirurgi 

Minnesanteckning Årsmöte 2021-08-26 (Videomöte) 

Årsmötet för 2021 hölls digitalt. Hela styrelsen samlad fysiskt i Göteborg och övriga 
medlemmar med via video-länk.    

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 
2. Maria Annerbo valdes till mötesordförande.  
3. Ivan Shabo valdes till mötessekreterare.  
4. Carolina Nylén och Joachim Henning valdes till justeringsmän. 
5. Mötet förklaras behörigt utlyst. 
6. Dagordningen fastställdes. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse godkänns. 
8. Kassören redovisar föreningens ekonomi. 

Föreningen har fortsatt god ekonomi trots att intäkterna har minskat, huvudsakligen 
tack vare inställd kirurgvecka 2020. Utgifterna minskade också pga låg 
föreningsaktivitet till följd av coronapandemin med bla utebliven utdelning av 
stipendier och kurskostnader. Under år 2021 har SFEK haft intäkter totalt 255318 
kronor och utgifter totalt 141946 kronor (för detaljer vg se nedan), och därmed 113372 
kronor. SFEKs tillgångar vid dagens datum är 685969 kronor att jämföras med 
sluträkning för år 2019 på 572597 kronor.  
 

Intäkter Antal kronor 
Kirurgveckan 2019 128483 
Trillevallen kursavg 75235 
Återbetalning stipendium 2019 22000 
Stipendie Novartis (2019) 20000     
Medlems avg 2020 9600 
Summa 255318 

 

Intäkter Antal kronor 
Stipendier 20000 
Kirurgveckan 2019 12469 
Trillevallen 83379 
Datakommunikation 11314 
Styrelsemöte 2981 
Eurocrine årsavgift 10651 
Bankavgift 1152 
Summa 141946 

     
9. Revisorernas revisionsberättelse.  

Revisorernas instämmer att föreningens ekonomi är god och bokföringen är i ordning. 
Revisorerna rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.  

 



10. Val av nya styrelsemedlemmar, val till valberedning, val av revisorer.  
Sittande styrelsen omvaldes.  
 
Andreas Muth (Göteborg), avgår som medlem i valberedningen. Anna Karin Elf väljs 
som ny medlem i valberedning. De andra medlemmarna i valberedningen är Josefin 
Kjaer (Uppsala) och Martin Almqvist (Lund).  
 
Joachim Henning valdes till revisor i stället för Ola Hessman. Styrelsen tackar Ola för 
flera års fint arbete och engagemang som revisor. 
  

11. Rapport från Vetenskaplig sekreterare. 
Kirurgveckan 2020 (Luleå) blev tyvärr inställd och därmed det planerade 
vetenskapliga programmet. För att hålla igång vetenskapliga aktiviteten i föreningen 
startades under våren 2021 regelbundna digitala lunchföreläsningar med olika teman 
inom endokrinkirurgi. Dessa var uppskattade och SFEK styrelsen och medlemmar 
eniga att fortsätta med dessa lunchföreläsningar.  
 

12. Rapport utbildningsaktivitet i föreningen. 
Anders Thornell redogör för genomförda KUB-kurser under 2021 enlig nedan: 
- KUB kurs i Uppsala, februari 2020 genomfördes som vanligt  
- KUB-kursen i Göteborg, maj ställdes in på grund av Covid-pandemin.  
- KUB-kurs i Lund, oktober 2020 blev den första digitala kursen. Generellt bra 

feedback. 
 
Planeringen för KUB kursen fortsätter. Man vill helst att dessa kurser skall hållas 
fysiskt men detta avgörs ju av läget med coronapandemin. Läget bedöms fortlöpande 
och KUB-kurser anpassas efter rådande pandemisituationen och mötesrestrektioner. 
 
Styrgruppen för KUB-kursen har gjort en omfattande omarbetning av KUB-kursen 
under 2020 och planeras att implementeras under höstterminen 2021.  
 

13. Stipendier. 
För 2020, utdelades ett resestipendium, till Matilda Annebäck för fellowship i London. 
Övriga stipendier blev indragna pga inställda resor/möten. 
    

14. Under 2020 besvarade remisser beträffande:  
NPO – Nationella Programområden 
Vårdprogrammen om tyreoideacancer och NET.   
   

15. Nya medlemmar SFEK. 
Arestis Sokratous (Falun), Anna Nordenström Dalén (Sundsvall) och Petra Studahl 
(Halmstad) är välkomna som nya SFEK medlemmar.  
 

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



17. Övriga frågor. 
Inga   
 

18. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

 

Vid pennan 

Ivan Shabo, sekreterare 

 

 

Justerare 

Carolina Nylén       Joachim Henning  

 


