Årsmötesprotokoll för Svenska Endokrinologföreningen
Verksamhetsåret 2006
Umeå 2007-02-01

1.

Mötet öppnades.

2.

Till mötesordförande valdes Tommy Olsson och till mötessekreterare valdes Britt
Skogseid.

3.

Till justeringsmän valdes Olle Kämpe och Maria Sääf.

4.

Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Dagordningen godkändes.

6.

Verksamhetsberättelsen för 2006 föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

7.

Skattmästaren redogjorde för ekonomin. Årsmötet beslöt att uppdra åt styrelsen att
flytta kapital till räntebärande papper efter att styrelsen formulerat ett
”placeringsreglemente”. Årsmötet uppdrog åt Bengt Åke Bengtsson att uppvakta
föreningens industrimedlemmar med en förfrågan om donation av 50.000-100.000
SEK per företag.

8.

Revisionsberättelsen meddelades av revisor Charlotte Höyebye.

9.

Årsmötet medgav styrelsen ansvarsfrihet.

10.

Valberedningsförslag till styrelse för 2007 antogs i sin helhet enligt följande.
Tommy Olsson, ordförande tillika firmatecknare (omval)
Brita Winsa, vice ordförande (omval)
Bertil Ekman, skattmästare tillika firmatecknare (omval)
Anna Nilsson, vetenskaplig sekreterare (nyval på den posten, tidigare övrig ledamot)
Stefan Sjöberg, facklig sekreterare (omval)
Per-Olof Olsson, övrig ledamot (omval)
Helena Filipsson, övrig ledamot (omval)
Lisa Juntti-Berggren, övrig ledamot (omval)
Mikael Lanz, övrig ledamot (omval)
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Britt Skogseid, övrig ledamot (nyval på denna position tidigare vetenskaplig
sekreterare)
11.

Årsmötet beslöt att omvälja Birgitta Bülow och Charlotte Höyebye till revisorer för
2007.

12.

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

13.

Årsmötet beslöt att Svenska Endokrinologföreningen representeras vid Svenska
Läkaresällskapets fullmäktige 2007 av Tommy Olsson och Anna Nilsson.

14.

Val till stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofyssjukdomar.
Till styrelsen valdes Britt Edén Engström, Maria Pettersson, Bertil Ekman, Tommy
Olsson (suppleant), Anders Karlsson (suppleant), Lisa Juntti-Berglund (suppleant).

15.

Rapport från vetenskapliga sekreteraren.
Britt Skogseid redogjorde för årets aktiviteter i samband med riksstämman samt
arbetet med att utse endokrina stipendiat och pris för årets bästa endokrinologiska
avhandling, var god se nedan, samt verksamhetsberättelsen.

16.

Stefan Sjöberg redogjorde för arbetet som facklig sekreterare. Under 2006 har
styrelsen under ledning av Sjöberg arbetat med den nya målbeskrivningen för
grenspecialiteten endokrinologi och diabetologi.

17.

2007 års endokrina stipendium tilldelas Sofia Movérare Skrtic vid Sahlgrenska
Akademin för sitt projekt ”Skelettets epigenetik och miljöfaktorers betydelse för
epigenetik av skelettet vid osteoporos”.

18.

Pris för årets endokrinologiska avhandling tilldelades Signe Hässler, Uppsala.

19.

Endokrinföreningen har utlyst 10 resestipendier för ECE 2007. Endast en person
sökte och stipendiet om 10.000 kr tilldelades Terese Johansson, Uppsala. Årsmötet
beslöt att återutlysa stipendiet och att det skulle få gälla även för resa till Endocrine
Society i USA 2007.

20.

Rapport från stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofyssjukdomar
meddelades av Britt Edén Engström. Thyreoideagruppens verksamhet under året
meddelades av Bengt Hallengren. VR-gruppen för endokrina buktumörers
verksamhet meddelades av Britt Skogseid.

21.

Information om SYED.
Ekman rapporterar om SYEDs verksamhet 2006.
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22.

Den genomförda ST-enkäten är inte helt färdigbearbetad men kommer att läggas på
föreningens hemsida under våren 2007.

23.

Medlemsavgiften i Svenska Endokrinologföreningen fastslogs till oförändrat 200 kr
men 100 kr för studerande och pensionärer.

24.

2008 års post-graduate möte skall hållas i Linköping vecka 5, torsdag-fredag.

25.

Övriga frågor
Det pågående post-graduate mötet har nu hållits i samarbete med SFD och detta skall
utvärderas efter mötets avslutande. Bengt-Åke Bengtsson föreslår att man i framtiden
skall överväga att förlägga post-graduate-kurserna utomlands med tanke på att
kostnaderna då kan hållas nere.

26.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Britt Skogseid

Justerat

Olle Kämpe

Maria Sääf
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