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1.

Mötet öppnades.

2.

Till mötesordförande valdes Brita Winsa och till mötessekreterare valdes Anna
Nilsson

3.

Till justeringsmän valdes Bengt Hallengren och Ernst Nyström.

4.

Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Dagordningen godkändes.

6.

Verksamhetsberättelsen för 2008 föredrogs av ordförande och lades till handlingarna.

7.

Skattmästaren Bertil Ekman redogjorde för ekonomin enligt bokslutet.
Aktieplaceringar har skett i slutet av 2008 på en del av kapitalet i enlighet med
uppdraget från föregående årsmöte. Vidare presenterades hur arbetet med att öka
kapitalet i stiftelsen Endocrina har fortskridit.

8.

Revisionsberättelsen meddelades skriftligen av revisor Charlotte Höybye och PerOlof Olsson.

9.

Årsmötet medgav styrelsen ansvarsfrihet.

10.

Valberedningsförslag till styrelse för 2009 antogs i sin helhet enligt följande:
Brita Winsa, ordförande tillika firmatecknare (omval)
Ove Törring, vice ordförande (omval)
Bertil Ekman, skattmästare tillika firmatecknare (omval)
Anna Nilsson, vetenskaplig sekreterare (omval)
Stefan Sjöberg, facklig sekreterare (omval)
Henrik Kindmark, övrig ledamot (omval)
Katarina Link, övrig ledamot (omval)
Torbjörn Lindström, övrig ledamot (omval)
Cecilia Mattsson, övrig ledamot (nyval)
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Johan Svensson, övrig ledamot (nyval)
Maria Pettersson, övrig ledamot (nyval)
11.

Årsmötet beslöt att välja Charlotte Höybye och Per-Olof Olsson till revisorer för
2009.
12. Årsmötet beslöt att välja följande valberedning:
Bengt Hallengren, sammankallande (omval)
Kerstin Landin-Wilhelmsen (omval)
Tommy Olsson (nyval)

13.

Årsmötet beslöt att Svenska Endokrinologföreningen representeras vid Svenska
Läkaresällskapets fullmäktige 2009 av Brita Winsa och Ove Törring.

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-Berggren (suppleant).

15.

Den vetenskapliga sekreteraren Anna Nilsson redogjorde för årets aktiviteter i
samband med riksstämman och postgraduatemötet. Vidare beskrevs arbetet med att
utse årets endokrina stipendiat, resestipendierna och pris för årets bästa
endokrinologiska avhandling, var god se nedan.

16.

Stefan Sjöberg redogjorde för arbetet som facklig sekreterare. Den nya
målbeskrivningen för grenspecialiteten endokrinologi och diabetologi som
sammanställts av styrelsen under Sjöbergs ledning har godkänts av Socialstyrelsen.
Fortsatt arbete med detaljrekommendationer och checklista sker i en arbetsgrupp
under ledning av Sjöberg..

17.

2009 års endokrina stipendium tilldelas Sara Windahl vid Sahlgrenska Akademin i
Göteborg för projektet ”Studier av östrogens verkningsmekanismer in vivo”.

18.

Pris för årets endokrinologiska avhandling tilldelades Richard Marsell, Uppsala
Universitet för avhandlingen ”FGF23 – a possible phosphatonin”

19.

Endokrinföreningen hade utlyst 10 resestipendier för 2008. Samtliga delades ut till
deltagare med poster eller abstract som presenterats vid ECE eller Endocrine Society
eller annan större oberoende endokrinologisk konferens. Ytterligare 10 resestipendier
utlyses för 2009.

20.

Rapport från Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofyssjukdomar skedde
av Britt Edén Engström. Rapport från Thyreoideagruppen gavs av Bengt Hallengren.

21.

Brita Winsa rapporterade om SYEDs verksamhet 2008.

22.

Arbetet med SPUR-inspektioner redovisades. Eva Rask, Örebro, är SPUR-ansvarig
för SEF:s räkning. Ytterligare två endokrinologer är SPUR-inspektörer, Mats Palmér
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och Margareta Bramnert. Det finns även tre SPUR-inspektörer som representerar
diabetologföreningen, och varje inspektion sker i samarbete mellan en endokrinolog
och en diabetolog. Samarbetet med diabetologföreningen fortskrider och har under
2008 bestått i ett gemensamt styrelsemöte där främst vidareutbildningsfrågor,
rekryteringsfrågor och SPUR-inspektioner diskuterats.
23.

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

24.

2010 års postgraduate möte skall hållas i Göteborg. Då det mötet är gemensamt med
diabetologföreningen äger det rum 10-12 mars för att möjliggöra stadgeenliga
årsmöten för båda föreningarna.

25.

Övriga frågor
Ernst Nyström föredrog ett förslag om att thyroideologer ska kunna få utbildning i
radionukleidanvändning och därmed självständigt ta ansvaret för radiojodbehandling.
Årsmötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av Helena Filipsson,
Göteborg som i samråd med styrelsen för SEF tillsätter ledamöter i arbetsgruppen
med syfte att nå representation från olika delar av landet och utreder hur detta
påverkar specialitetsutbildningen m m.

26.

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Anna Nilsson

Justerat

Bengt Hallengren

Ernst Nyström
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