Protokoll årsmöte 2014
Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi
SFKRK
Plats:
Tid:
Lokal:

Karlstad kongresscentrum
tisdag 19 augusti, kl. 15.45
Sola

1. Öppnande av årsmötet
2. Per Nilsson valdes till mötesordförande
3. Joakim Folkesson valdes till sekreterare för mötet
4. Som justeringspersoner valdes Eva Angenete och Pär Myrelid
5. Kallelseförfarandet till årsmötet godkändes
6. Dagordning godkändes
7. Årsberättelsen har sänts ut till alla medlemmar och har varit utlagd på föreningens hemsida
8. Rapport från arbetsgruppen f lap kolorektal kirurgi (Peter Matthiessen)
9. Rapport från arbetsgruppen kliniska multicenterstudier (Henrik Thorlacius)
10. Rapport från ESCP från Mikael Machado som i sb med ESCP-möte kommer att avgå och
ersättas av Pamela Buchwald på ett mandat om 3 år
11. Rapport från EBSQ från Annika Sjövall som i sb med ESCP-möte kommer att avgå och
ersättas av Mirna Abraham-Nordling på ett mandat om 3 år
12. Anna Lindelius gav skattmästarens årsrapport. Föreningens relativt stora kassa
diskuterades. Det framkom att moderföreningens budget kommer att vara skakig de närmsta
åren och att föreningen fn inte aktivt skall minska sin kassa. Skattmästaren redovisar flytt av
pengar från konto utan ränta till konto med någon ränta.
13. Revisorerna (Georg Dafnis, Peter Mangell) avgav revisionsberättelsen
14. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades
15. Anna Lindelius redovisade budget för 2015. Årsavgift för 2015 fastställdes till 150 kr,
oförändrad
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16. Till revisorer valdes på ett år Georg Dafnis och Peter Mangell
17. Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen godkändes enhälligt. Till ordförande
(2år) valdes Henrik Thorlacius. Till vice ordförande (2år) valdes Pär Myrelid. Till ledamot i
styrelsen (3år) valdes Marie-Louise Lydrup.
18. Inga motioner till styrelsen hade inkommit under året
19. Utdelning av resestipendier: Covidiens resestipendium utdelades till Mattias Block,
Johnson&Johnsons resestipendium utdelades till Karolina Eklöf, SFKRKs resestipendium
utdelades till Malin Enblad och Karl Kodeda
20. De två bästa kolorektalkirurgiska abstrakten till kirurgveckan 2014 fick pris. John Andersson
för abstract Laparoskopisk kirurgi vid rektalcancer är onkologiskt säkert och Manne
Andersson för STRAPPSCORE-studien
21. Inga hedersledamöter valdes. Årsmötet önskar att påminnelse om nominering skall utgå.
22. Svenska Kolorektaldagarna kommer att hållas i Malmö 16-17 april 2015. Tema rektalcancer.
23. Övriga frågor.
- Förslag om att medlemmarna skall få kännedom om valberedningens förslag till nya
styrelsemedlemmar senast 2 v innan årsmötet. Förslaget godkändes av årsmötet.
- Till ny ledamot i valberedningen (3år) valdes Thomas Hallgren efter votering med rösterna
27 mot 18 (Per Nilsson).
- Föreningen avtackade avgående ordförande Per NiIsson och avgående ledamot i styrelsen
Pamela Buchwald
24. Mötet avslutas

Joakim Folkesson
Vetenskaplig sekreterare SFKRK
Uppsala, 14-08-25
Justeras

Eva Angenete
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