Årsmötesprotokoll 2013
Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi
21 augusti, Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala

1. Mötet öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordförande Per Nilsson.
2. Per Nilsson valdes till mötesordförande.
3. Joakim Folkesson valdes till sekreterare för mötet
4. Till justeringspersoner valdes Peter Mathiessen och Roland Andersson.
5. Kallelseförfarandet godkändes enhälligt.
6. Dagordningen godkändes enhälligt
7. Årsberättelsen har tillsänts medlemmarna under början av sommaren. Den har dessutom funnits tillgänglig på
hemsidan. Mötet hade inga frågor på årsberättelsen.
8. Peter Matthiessen rapporterade från arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi och redovisade
kortfattat siffror om andelen laparoskopiskt opererade patienter i riket. I södra regionen har RCC och landstinget
gemensamt beslutat om att ekonomiskt bidra till en utbildningsinsats.
9. Henrik Thorlacius rapporterade från arbetsgruppen för klinisk forskning. En minskad aktivitet i anmälningar och
ändringar i befintliga studier har noterats. Alla uppmanas att hjälpa till att hålla registret aktuellt.
10. Michael Machado rapporterar från ESCP. En nyhet är möjligheten att få bidrag till att bjuda utländska
föreläsare till möten. Nästa års planerade möte i Istanbul har flyttats till Dublin. Under nästa vår kommer alla
medlemmar i SFKRK att ha möjlighet att nominera och rösta fram en ny representant eftersom Michaels
representantskap löper ut. Medlemmarna i SFKRK uppmanades till medlemskap i ESCP.
11. Annika Sjövall informerade om EBSQ. Under kirurgveckan i Uppsala genomfördes ackreditering av 6 svenska
kolorektalkirurger. Fem erhöll EBSQ diplom för koloproktologi. Nästa möjlighet att ackreditera sig är i Belgrad och
senare St Gallen. Nästa ackreditering i Sverige kommer antagligen att äga rum 2015.
12. Resultaträkning för 2012 redovisades.
13. Jörgen Rutegård och Roland Andersson har varit föreningens revisorer. Revisorerna hade inget att invända
mot resultaträkningen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
14. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2012.
15. Styrelsens förslag till budget för 2014 redovisades. Denna inkluderar oförändrad årsavgift för ordinarie
medlemmar (150 kr) samt en årsavgift på 50 kr för pensionärer. Budgeten godkändes enhälligt.
16. På förslag av valberedningen valdes enhälligt Georg Dafnis och Peter Magnell till föreningens revisorer.
17. Till ny ledamot i valberedningen valdes enhälligt Ingvar Syk.
18. Inga motioner har inkommit till styrelsen under det gångna året.
19. Utdelning av resestipendier:
I samarbete med Covidien erhöll Gabriella Palmer 20.000 kr.
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I samarbete med Ethicon/Johnson&Johnson erhöll Erik Palmkvist 20.000 kr.
Föreningen delade dessutom ut ett stipendium a 10.000 kr. Detta tilldelades Mattias Prytz. Stipendiaterna erhöll
diplom.
20. Diplom för bästa kliniska respektive experimentella abstrakt till kirurgveckan 2013 utdelades till Bodil Gessler
och Sakarias Wagnefjord.
21. Ordförande Per Nilsson annonserade att Lars Påhlman utnämnts till hedersledamot under Uppsala Colorectal
Days i våras. Medlem i föreningen kan nominera hedersmedlem direkt till styrelsen.
22. Styrelsen presenterade förslag om ett årligt återkommande möte under SFKRK-flagg. Första mötet planeras
till 7-8 april 2014 i Linköping.
Styrelsen meddelar att medlemsregistret förflyttas från Läkarförbundet till Svensk Kirurgisk Förening för att
förenkla debitering av medlemsavgifter och samordna med medlemskap i SKF.
24. Ordföranden avslutade mötet.
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