Årsmötesprotokoll för Svenska Endokrinologföreningen
Verksamhetsåret 2005
Stockholm 2006-02-02

1.

Mötet öppnades.

2.

Till mötesordförande valdes Bengt Hallengren och till mötessekretare valdes Britt
Skogseid.

3.

Till justeringsmän valdes Marja Thorén och Brita Winsa.

4.

Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Dagordningen godkändes.

6.

2005 års verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande, antogs och lades till
handlingarna.

7.

Bertil Ekman, skattmästare, redogjorde för föreningens ekonomi och resultat.
Föreningens ekonomi är synnerligen god, vilket till stora delar beror på att del av
överskottet från ECE-mötet i Göteborg 2005 tillfallit Endokrinologföreningen.

8.

Revisionsberättelsen meddelades inte, eftersom vare sig revisor Charlotte Höybye eller
revisor Birgitta Bülow var närvarande.

9.

Eftersom revisorerna inte var närvarande tillfrågade ordförande årsmötet om årsmötet
accepterade att ge styrelsen ansvarsfrihet i den mån revisionsberättelsen inkommit och
ingen invändning mot bokföringen meddelats. Årsmötet beslöt att ge styrelsen
ansvarsfrihet i den mån revisorerna anser att bokföringen för 2005 års verksamhet
utförts invändningsfritt. Beslöts även att revisorernas revisionsberättelse skall skickas ut
skriftligt till föreningens samtliga medlemmar.
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10.

Valberedningens förslag till styrelse för 2006 antogs i sin helhet enligt följande.
Tommy Olsson, ordförande tillika firmatecknare (nyval)
Brita Winsa, vice ordförande (nyval)
Bertil Ekman, skattmästare tillika firmatecknare (omval)
Britt Skogseid, vetenskaplig sekreterare (omval)
Stefan Sjöberg, facklig sekreterare (nyval)
Per-Olof Olsson, övrig ledamot (omval)
Helena Filipsson, övrig ledamot (omval)
Lisa Juntti-Berggren, övrig ledamot (omval)
Anna Nilsson, övrig ledamot (nyval)
Mikael Lanz, övrig ledamot (nyval)

11.

Årsmötet beslöt att omvälja Birgitta Bülow och Charlotte Höybye i deras frånvaro till
revisorer för 2006.

12.

Årsmötet beslöt att välja följande valberedning.
Anna-Lena Hulting, sammankallande (omval)
Erik Hägg (omval)
Bengt Hallengren (nyval)

13.

Årsmötet beslöt att Svenska Endokrinologföreningen representeras vid Svenska
Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2006 av Tommy Olsson och Britt Skogseid.

14.

Britt Skogseid rapporterade om Endokrinologföreningens vetenskapliga aktiviteter
senaste året. Var god se verksamhetsberättelsen.

15.

En kommitté ur styrelsen har granskat ansökningar om stipendium ur Svenska
Endokrinologföreningens jubileumsfond. Till årets stipendiemottagare för 2006 har
Mattias Lorentzon, Sahlgrenska Akademin, utsetts för sitt projekt med titeln ”The role
of normal genetic variations in modulating the relationship between physical acitivity
and bone mass”. Stipendiet omfattar 30.000 kronor.

16.

En kommitté ur styrelsen har granskat nomineringar till ”Årets Endokrinologiska
Avhandling 2005. En enhällig kommitté utsåg Sofia Movérare Skrtic, Sahlgrenska
Akademin, för sammanläggningsavhandlingen med titeln ”The relative importance of
sex steroid receptors for bone metabolism”. Priset omfattar 10.000 kronor.

17.

Sigbritt Werner föredrog verksamhetsberättelsen från Stiftelsen för forskning och
utveckling inom hypofyssjukdomar. Stiftelsen har haft fyra möten i planeringsgruppen.
Ekonomin är god och man arbetar entusiastiskt.

18.

Årsmötet diskuterade framtida förvaltning av Endokrinologföreningens kapital i ljuset
av det stora tillskottet efter ECE 2005 i Göteborg. Jörgen Isgaard skisserade två
alternativa förslag.
1) Efter ett ansökningsförfarande till styrelsen utge ett antal resestipendier till framtida
ECE-möten. Stipendierna skulle företrädesvis gå till yngre forskare i början av sin
karriär, men där vederbörande fått ett arbete accepterat till mötet.
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2) Ett större postdoc-stipendium runt 100.000 kronor för företrädesvis forskning i
utlandet.
Årsmötet beslöt att uppdra åt nya styrelsen att avgöra hur stipendierna skall utformas.
Årsmötet beslöt också att uppdra åt styrelsen att undersöka hur föreningens kapital kan
förvaltas optimalt.
19.

Sveriges yngre endokrinologer bildade ett nätverk kallat SYED år 2000. SYED har
sedan bildandet arrangerat närmare ett dussintal kurser i endokrinologi. SYEDs
verksamhet har varit mycket uppskattad och den kliniska och vetenskapliga kvaliteten
på kurserna har varit hög. Sedan det nya LIF-avtalet slöts har administrationen av
SYED-kurserna blivit mer komplicerade. Mot den bakgrunden beslöt årsmötet att
SYED-nätverket kan inordnas i Svenska Endokrinologföreningen, förutsatt att samtliga
nätverksmedlemmar formellt också söker medlemskap i Endokrinologföreningen.
Vidare påtalades att en förstärkt sekreterarfunktion behövs för anordnandet av SYEDkursverksamhet. Kostnad för detta sekreterararbete skall budgeteras och i princip täckas
av sponsoring.
20. Helena Filipsson och Bertil Ekman berättade översiktligt om resultaten om ST-enkäten
som genomförts 2005. Handledarenkäten besvarades av 31 handledare och 44 ST-läkare
eller yngre endokrinologer. Svarsfrekvensen var cirka 50 procent. Utvärderingen i sin
helhet kommer att läggas på Endokrinologföreningens hemsida.
21.

Tommy Olsson presenterade planerna inför postgraduate-mötet 2007 i Umeå. Man
kommer bland annat att beröra osteoporos, fettväv, endokrin ophtalmopati och endokrin
hypertoni.

22. Övriga ärenden:
Medlemsavgiften för 2006 beslöts förbli oförändrad, det vill säga 200 kronor för fullt
betalande medlem, 100 kronor för pensionärer och studerande, samt 5.000 kronor för
företagsmedlemmar.
23.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Britt Skogseid

Justerat

Brita Winsa

Marja Thorén

3(3)

