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1 Mötet öppnades  

 
2 Till mötesordförande valdes Anna-Lena Hulting och till mötessekreterare 

valdes Britt Skogseid 
 

3 Årsmötet ansåg att årsmötet utlysts stadgeenligt 
 

4 Dagordningen godkändes 
 
5 Till justeringsmän valdes Henrik Falhammar och Margareta Bramnert 

 
6 Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande. Mötet påtalade att Brita 

Winsa verkat som SEFs granskare för IPULS vilket saknats i berättelsen. 
Mötet antog verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna. 

 
7 Skattmästaren Bertil Ekman redogjorde för föreningens ekonomi. Antalet 

medlemmar är nu 436.  
 

8 Revisionsberättelsen meddelades av revisor Marja Thorén. Revisorerna ansåg 
att bokföringen utförts invändningsfritt.  

 
9 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 
10 Årsmötet antog valberedningens förslag att den nya styrelsen skall bestå av 10 

medlemmar dvs. en ledamot färre än föregående år. Två av 
styrelsemedlemmarna önskade avgå, ordförande Anna-Lena Hulting och övrig 
ledamot Eva Rask. Valberedningen framlade följande förslag till ny styrelse: 
ordförande Bengt Hallengren (tidigare vice ordförande) tillika firmatecknare, 
till ny vice ordförande Tommy Olsson (tidigare övrig ledamot), 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), Hans 



Wahrenberg (omval), och Per-Olof Olsson (omval) och slutligen två alternativ 
till den sista ledamot platsen, Lisa Juntti- Berggren KS eller Maria Pettersson 
KS. Mötet beslutade om sluten omröstning mellan de två alternativa förslagen 
till ny övrig ledamot. Den slutna omröstningen utföll med knapp majoritet till 
förmån för Lisa Juntti-Berggren . Övriga styrelsen antogs med acklamation i 
enlighet med valberedningens förslag ovan.  

 
11 Årsmötet beslöt att till revisorer välja Birgitta Bűlow (nyval) och Charlotte 

Höybye (nyval) då Marja Thorén och Göran Bulow önskat avgå. 
 

12 Till valberedning valdes Bengt-Åke Bengtsson, Erik Hägg och Anna-Lena 
Hulting, sedan Hans Arnqvist önskat avgå.  

 
13 Årsmötet beslöt att Bengt Hallengren och Britt Skogseid skall representera 

föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte. 
 

14 Vetenskapliga sekreteraren berättar om planerna iför nästa stämma och 
uppmanar föreningen att inkomma med förslag till symposier före 5 mars. 
Information även om endokrina stipendiet som i år kan sökas fram till 27/2. 
Detaljer om ansökningsförfarandet finns på SEFs hemsida.  

 
15 Mötet beslöt att inte arrangera postgraduate konferens nästa år eftersom 

Sverige, tillsammans med Norge och Danmark, är värdnation för EFES mötet. 
Årsmötet för verksamhetsåret 2004 skall istället hållas i samband med 
läkarstämman i Göteborg. År 2006 kommer återigen postgraduate mötet att 
arrangeras och då i Stockholm. 

 
16 Medlemsavgiften beslutas kvarstå oförändrad, dvs. 200 kr för verksamma 

läkare, 100 kr för studenter och 5000 kr för anställda vid läkemedelsföretag. 
 

17 Diskussion om framtidens tillgång av endokrinologer. Bertil Ekman har gjort 
en översyn men planerar att ta in ytterligare information från samtliga 
regioner om antalet verksamma endokrinologer samt antalet rena 
diabetologer, dessas åldersfördelning och antalet ST.  

 
18 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet 
 
 
Britt Skogseid  
 
 
 
Justeras  
 
 
Henrik Fahlhammar   Margareta Bramnert 


