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Verksamhetsåret 2009
Göteborg 2010-03-10
1.

Mötet öppnades.

2.

Till mötesordförande valdes Brita Winsa och till mötessekreterare valdes Anna Nilsson

3.

Till justeringsmän valdes Ove Törring och Marie Degerblad.

4.

Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5.

Dagordningen godkändes.

6.

Verksamhetsberättelsen för 2009 föredrogs av sekreteraren och lades till handlingarna.

7.

Skattmästaren Bertil Ekman redogjorde för ekonomin enligt bokslutet. Föreningen ökade sitt kapital
under året tack vare försäljning av en del av aktieinnehavet. En bokförings- och revisionsbyrå
(Revidea) anlitas numera för kontering efter attest från skattmästaren och revision.

8.

Revisionsberättelsen meddelades muntligen på uppdrag av internrevisorerna Charlotte Höybye och
Per-Olof Olsson.

9.

Årsmötet medgav styrelsen ansvarsfrihet.

10.

Valberedningens förslag till styrelse för 2010 antogs i sin helhet enligt följande:
Brita Winsa, ordförande tillika firmatecknare (omval)
Mats Eriksson, skattmästare tillika firmatecknare (nyval)
Johan Svensson, vetenskaplig sekreterare (omval, ny post)
Stefan Sjöberg, facklig sekreterare (omval)
Maria Petersson, övrig ledamot (omval)
Katarina Link, övrig ledamot (omval)
Anna Nilsson, övrig ledamot (omval, ny post)
Cecilia Mattsson, övrig ledamot (omval)
Jeanette Wahlberg Topp, övrig ledamot (nyval)
Sven Karlsson, övrig ledamot (nyval)
Avgående styrelseledamöter Bertil Ekman, Torbjörn Lindström och Ove Törring tackades varmt för
sina insatser under åren.

11.

Årsmötet beslöt att välja Charlotte Höybye (omval) och Britt Edén-Engström (nyval) till revisorer för
2010.

12.

Årsmötet beslöt att välja följande valberedning:
Bengt Hallengren, sammankallande (omval)
Kerstin Landin-Wilhelmsen (omval)
Tommy Olsson (omval)
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13.

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

14.

Årsmötet beslöt att Svenska Endokrinologföreningen representeras vid Svenska Läkaresällskapets
fullmäktige 2010 av Brita Winsa och Johan Svensson.

15.

Val till stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofyssjukdomar:
Till styrelsen valdes Britt Edén Engström, Maria Pettersson, Bertil Ekman, Cecilia Mattson
(suppleant), Anders Karlsson (suppleant), Pia Burman (suppleant).

16.

Den vetenskapliga sekreteraren Anna Nilsson redogjorde för årets aktiviteter i samband med
riksstämman och postgraduatemötet.

17.

Stefan Sjöberg redogjorde för arbetet som facklig sekreterare. En arbetsgrupp bestående av Sjöberg,
Cecilia Mattsson och Eva Bornefalk har utarbetat en checklista med detaljrekommendationer för
specialisttjänstgöringen som nu granskas av Svensk förening för diabetologi. Checklistan kommer att
kunna revideras fortlöpande och ska läggas ut på hemsidan.

18-20.

Den goda ekonomin efter överskottet från ECE i Göteborg 2005 liksom en donation från Pfizer har
möjliggjort att SEF har kunnat utlysa två forskningsstipendier. Det stora stipendiet på 250 000 kr
tilldelades Brita Ardesjö Lundgren, Uppsala för projektet ”Investigation of potential autoantigens in
patients with autoimmune polyendocrine syndrome type I and Aire -/- mice and development of mice
models of autoimmunity directed to these antigens”. Det mindre stipendiet på 100 000 tilldelades
Andreas Kindmark, Uppsala för projektet ”Studier av nya genomiska mekanismer för benmetabola
förändringar vid kortisonbehandling”.
Pris för årets endokrinologiska avhandling tilldelades Mohammad AliMohammadi, Uppsala för
avhandlingen ”Molecular targets in autoimmune polyendocrine syndrome type I and their
complications”.
Endokrinföreningen har delat ut 6 resestipendier under 2009 till medlemmar som presenterat
vetenskapligt arbete vid internationell endokrinologisk konferens.

21.

Rapport från Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofyssjukdomar gavs av Britt Edén
Engström. Hypofysgruppen har haft 5 möten under året och bl a diskuterat handläggning av patienter
med kabergolinbehandling vid prolaktinom. Hypofystumörregistret omfattar nu mer än 3000 svenska
patienter. Vidare har gruppen under året skaffat en hemsida på internet:
www.svenskahypofysgruppen.se.

22.

Brita Winsa redogjorde för framtida mötesplanering i enlighet med medlemsmötet vid Riksstämman
2009.

23.

Inga motioner hade inkommit

24.

Övriga frågor:
Helena Filipsson redogjorde för slutsatserna från den arbetsgrupp som under året inventerat hur
radiojodbehandling sker i Sverige, och vilken kompetens de har som ansvarar för behandlingen. Det
finns varierande förutsättningar för radiojodbehandling i landet och gruppen föreslår en gemensam
utbildning för endokrinologer som sköter radiojodbehandling. Årsmötet beslutade att styrelsen driver
frågan vidare, i samarbete med onkologerna, och att kontakter tas med berörda myndigheter.

26.

Mötet avslutades.

Vid protokollet
Anna Nilsson
Justerat
Ove Törring

Marie Degerblad
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