Protokoll fört vid Svenska Endokrinologföreningens årsmöte,
Örebro den 2/2 kl 8.15-9.00
§1 Mötet öppnades
§2 Till ordförande för mötet valdes Stefan Sjöberg. Till mötessekreterare valdes Sven
Karlsson.
§3 Till justeringsmän valdes Lisa Juntti- Berggren och Johan Svensson.
§4 Årsmötet stadgeenligt utlyst.
§5 Dagordning godkändes.
§6 Verksamhetsberättelse från 2011 gicks igenom av Vetenskaplig sekreterare. Se bilaga.
§7 Rapport från skattmästare. Ekonomin i föreningen är god. Föreningens tillgångar har
endast marginellt påverkats av senaste tidens börsnedgångar. Skattmästaren redogjorde för
den utredning som gjorts avseende möjligheterna att knyta ett s.k. 90-konto till föreningen.
Det visar sig var omöjligt att ha ett sådant konto inom ramen för Svenska
Endokrinologföreningen eller Stiftelsen Endocrina. Det framkom önskemål att tillgångarna i
Stiftelsen Endocrina skall användas till forskningsbidrag	
  och resestipendier. Ett förslag är att
tillgångarna överförs till Endokrinföreningen och därefter kan dessa medel användas till
forskningsbidrag och resestipendier.
§8 Rapport från Vetenskaplig sekreterare. Se verksamhetsberättelse.
§9 Redogörelse över det pågående arbetet att anpassa svenska läkarutbildningen till övriga
EU-länder. Specialistindelningen skall ånyo ses över. SEF styrelse har sett över behovet av
SK kurser i endokrinologi och rapporterat till IPULS. IPULS granskad Consul kurs om
binjurarnas och hypofysens sjukdomar kommer att arrangeras i Stockholm under hösten 2012.
Till denna kurs skall även deltagare från Norge kunna anmäla sig.
§10 Revisionsberättelse för 2011 presenterades och accepterades.
§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§12 Beslut togs att bifalla styrelsens förslag om stadgeändring enligt nedan:

”Föreningen får genom beslut av styrelsen bilda sektion med uppgift att behandla och bedriva
del av föreningens verksamhet vilken del skall närmare definieras av styrelsen. Ansvarig för
sektionens verksamhet är främst sektionens ansvarige. Denne, och i förekommande fall
dennes ställföreträdare, utses av styrelsen”.
Syftet med denna stadgeändring är att formalisera samarbetet kring de utbildningsmöten som
Sveriges Yngre Endokrinologer (SYED) anordnar framför allt avseende budget och
sponsoravtal.
§13 Ny styrelse för SEF valdes efter valberedningens förslag om att bibehålla nuvarande
styrelse oförändrad.
Ordförande: Stefan Sjöberg Halmstad; Vice ordförande : Cecilia Mattsson, Umeå;
Vetenskaplig sekreterare: Johan Svensson Göteborg/Skövde; Facklig sekreterare: Maria
Petersson, Stockholm; Skattmästare: Mats Eriksson, Stockholm.
Övriga ledamöter: Sven Karlsson Malmö/Lund, Jeanette Wahlberg, Linköping; Catharina
Olivius, Göteborg, Erik Waldenström, Malmö/Lund; Andreas Kindmark, Uppsala.
Val av styrelse till stiftelsen Endocrina. Till ordinarie ledamöter utsågs Stefan Sjöberg, Mats
Eriksson och Johan Svensson
Till suppleanter utsågs Cecilia Mattsson, Catharina Olivius och Andreas Kindmark.
Till firmatecknare för Stiftelsen Endocrina utsågs Mats Eriksson och Stefan Sjöberg, var för
sig.
§14 Till revisor och revisorssuppleant valdes Britt Edén, Uppsala och Charlotte Höjbye,
Stockholm.
§15 Till valberedning för 2012 valdes Tommy Olsson (sammankallande), Brita Winsa och
Kerstin Landin.
§16 Medlemsavgift för 2012 beslutades vara oförändrad 200 kr/år
§17 Val av representant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige församling. Stefan Sjöberg
§18 Val av styrelse till Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet: Britt
Edén, Maria Pettersson och Bertil Ekman. Suppleanter: Cecilia Mattsson, Anders Karlsson
och Pia Burman

§19 Årets Endocrina stipendiater: H. Falhammar, Stockholm (100 000 kr), H Filipsson
Nyström, Göteborg (100 000 kr) och L. Persson, Stockholm (50 000 kr)
§20 Årets endokrinologiska avhandling. Jonas Andersson, Umeå.
§21 Stipendier. Tre st. resestipendier har delats ut under året för resor till kongress med
vetenskaplig presentation.
§22 Rapport från Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet,
thyreoideagruppen och endokrina buktumörgruppen.
§23 Diskussion angående framtida deltagande i Läkaresällskapets Riksstämma samt
utformningen av framtida post-graduate möten (endokrindagar). Det framfördes (Martin
Karlsson) betydelsen av att sprida endokrinologisk kunskap vid riksstämman. O. Törring
anförde att riksstämman arbetar mot en mer uttalad utbildningsinriktning.
De förslag som framkom under diskussionen var ett utökat deltagande vid symposium på
riksstämman samt att endokrindagarna reduceras till två mötesdagar.
Frågan bordlades för fortsatt behandling av styrelsen.
§24 Övriga frågor: Jan Calissendorf föreslog att SEF skulle ställa sig bakom utvecklandet av
kvalitetsregister avseende thyreoideasjukdomar. Årsmötet uttalade sig positivt avseende detta
under förutsättning att styrelsen finner det genomförbart.
§25 Mötet avslutades.
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