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1 Mötet öppnades  

 
2 Till mötesordförande valdes Anna-Lena Hulting och till mötessekreterare 

valdes Britt Skogseid 
 

3 Till justeringsmän valdes Lennart Fredstorp och Marie Degerblad 
 
4 Årsmötet ansåg att årsmötet utlysts stadgeenligt 

 
5 Verksamhetsberättelsen fördrogs av ordförande och mötet påtalade att Hans 

Wahrenberg som under året suttit i styrelsen ej nämndes i 
verksamhetsberättelsen. Med denna reservation antogs verksamhetsberättelsen 
och lades till handlingarna. 

 
6 Revisionsberättelsen meddelades av revisorerna Marja Thorén och Birgitta 

Bulow. Revisorerna ansåg att bokföringen utförts invändningsfritt.  
 

7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

8 Årsmötet antog valberedningens förslag till ny styrelse: ordförande Anna-
Lena Hulting (omval), vice ordförande Bengt Hallengren (omval), 
skattmästare tillika firmatecknare Bertil Ekman (omval), Britt Skogseid 
vetenskaplig sekreterare (omval), Brita Winsa facklig sekreterare (omval), och 
till övriga ledamöter Jörgen Isgaard (omval), Helena Filipsson (omval), Eva 
Rask (omval), Hans Wahrenberg (omval), Tommy Olsson (omval), och 
slutligen Per-Olof Olsson (nyval). 

 
9 Årsmötet beslöt om omval av revisorerna Marja Thorén och Birgitta Bulow. 

 
10 Till valberedning valdes Bengt-Åke Bengtsson, Erik Hägg och Hans 

Ahrnquist. 
 



11 Årsmötet beslöt att Anna-Lena Hulting och Britt Skogseid skall representera 
föreningen vid svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte. 

 
12 Diskussion om Endokrinföreningens program vid läkarstämman. Mötet 

uttryckte uppskattning för föregående års arrangemang och mötet beslutade att 
rekommendera oförändrad verksamhet vid 2003 års riksstämma. 

 
13 Mötet beslöt att uppdra åt Uppsala att arrangera nästa års Postgraduate möte 

29-30/1 2004. 
 

14 Helena Filipsson berättade om utvecklingen av och verksamhet i IPULS, 
SYED, planerade SK kurser och CONSUL. Man påpekade även att EFES ger 
prisvärda kurser för fortbildning. 

 
15 EFES har utlyst General Counsil möte i samband med ECE i Lyon i april. 

SEF har 2 röster. De olika nordiska endokrinologföreningarna har gått 
samman i ett försök att få in Jens Christianssen (Århus) i executive comittee. 
En nordisk representant anses extra viktigt eftersom nästa konferens kommer 
att arrangeras i Göteborg 2005.  

 
16 Dr Ola Nilsson på Karolinska Institutet utses till årets Endokrina stipendiat 

och får mottaga 30 000 kr ur Svenska Endokrinologföreningens 
Jubileumsfond för sin forskning angående betydelsen av demetylering av 
DNA för reglering av senescence i tillväxtplattans chondrocyter.  

 
17 Övriga frågor: Väntetider för endokrinpatienter diskuterades. Resurser 

fördelas bl a med bakgrund av väntetider men dessa rapporteras inte för 
endokrinologi.  

 
18 Mötet avslutas 
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