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§ 1  Val av mötesordförande 
Lars Lönn valdes till mötesordförande. 
 
§ 2  Val av mötessekreterare 
Gabriella Jansson Palmer och Lars Enochsson valdes till mötessekreterare. 
 
§ 3   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 4  Val av två justeringsmän 
Agneta Montgomery och Bengt Druvefors. 
 
§ 5  Avlidna medlemmar 
Tyst minut för avlidna ledamöter. 
 
§ 6  Skattmästarens årsrapport 
Skattmästaren Per-Anders Larsson presenterade årsrapporten som i sin helhet redovisas i 
föreningens verksamhetsberättelse sid 1-3. http://www.svenskkirurgi.se/wp-
content/uploads/2019/08/Verksamhetsberattelse-2018-upd.pdf 
 
§ 7  Revisionsberättelse – ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisor Staffan Eriksson läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för 
styrelsen. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 8  Årsavgift för 2020 
Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad 1000 kr och 500 kr för pensionärer. 
 
§ 9  Stadgeenliga val: 

•  Val av ordförande 2020–2023, nyval. 

Cia Ihre-Lundgren, Stockholm, valdes till ordförande.  
 

•  Val av vetenskaplig sekreterare 2020–2022, nyval. 

Mikael Bergenheim, Karlstad, valdes till vetenskaplig sekreterare. 
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• Val av övrig ledamot 2020–2022, nyval. 

Arthur Jänes, Sundsvall, valdes till övrig ledamot. 
 

• Val av övrig ledamot/yngre representant 2020–2022, nyval. 

Karin Adamo, Umeå, valdes till övrig ledamot/yngre representant. 
 

• Val av övrig ledamot 2020–2021, fyllnadsval. 

Linus Axelsson, Karlskrona, valdes till övrig ledamot. 
 

• Val av revisor, ordinarie, 2020, omval. 

Jonas Bengtsson, Göteborg, valdes till revisor. 
 

• Val av revisor, ordinarie, 2020, nyval. 

Jessica Frisk, Norrköping, valdes till revisor. 
 

• Val av revisorssuppleant, 2020, omval. 

Helena Taflin, Göteborg, valdes till revisorssuppleant. 
   

• Val av revisorssuppleant, 2020, omval. 

Carl Montan, Stockholm, valdes till revisorssuppleant. 
 

• Val av ledamot till valberedningen 2020–2022. 

Marcus Sundén, Luleå, valdes till ledamot i valberedningen. 
 
§ 10  Svensk Kirurgi 
Redaktören Anna Leifler berättade att tidningen Svensk Kirurgi har ett något ökat antal läsare i år 
(1849 jämfört med 1819 förra året). Tidningen kommer att kvarstå i pappersformat ett tag till men 
kommer nu även i en nätversion som planeras i höst. Annonsintäkterna finansierar tidningen. 
Anna redogjorde vidare för tidningens konton i sociala medier.  
 
§ 11  Hemsidan 
Layla Mirzaei presenterade hemsidan och föreningens konton i sociala medier. 
 
§ 12  Utbildningskommittén 
Utbildningssekreteraren Gabriella Jansson Palmer redogjorde för utbildningskommitténs arbete 
och presenterade medlemmarna i utbildningskommittén samt deras respektive ansvarsområden. 
Hon presenterade även utbildningsadministratör Helena Grönbacke. 
Gabriella redovisade även befintliga bakjourskurser.  
Priset för årets utbildningsinsats gick till Urban Arnelo, Stockholm.  
Diplom delades ut till 16 nyackrediterade bakjourer 
. 
 
§ 13 Programkommittén 
Vetenskapliga sekreteraren Lars Enochsson berättade att antalet inkomna abstrakt till 
Kirurgveckan ökat med 17 procent (från 282 till 330). Vidare att antalet deltagare vid Kirurgveckan 
ökat med 10 procent jämfört med föregående år. Vi kommer fortsätta med att spela in SOTA-
föreläsningar samt möjligen även utvidga antalet inspelningar beroende på vad medlemmarna 
tycker.  
 
Lars avslutade med att tacka guldsponsorerna Ethicon och Medtronic samt det goda samarbetet 
med de vetenskapliga sekreterarna i delföreningarna samt Akademikonferens, Traveko 
Scandinavia samt AppInConf.  



 

 

 
§ 14  Internationella sekreteraren 
Internationella sekreteraren Malin Sund redogjorde för föreningens internationella arbete inom 
UEMS samt Nordisk Kirurgisk Förening (NKF). I samarbete med UEMS och KIRUB har SKF under 
året utvärderat General Surgery ESBQ som slutexamination för specialister i kirurgi. Man har dock 
kommit fram till att den inte riktigt passar de svenska förhållandena vad gäller kirurgutbildningen. 
Frågan om gemensam examination för Norden har dock väckts. Däremot ser den internationella 
sekreteraren positivt på de ESBQ ackrediteringar av svenska kirurger som finns inom 
subspecialiteterna. 
 
SKF var under 2019 representerat i ledningen BJS Society med två medlemmar i den s.k. Council 
samt en medlem i Executive. Under 2018 valdes vidare Professor Anders Bergenfeltz att bli BJS 
Societys nya ordförande med tillträde i juni 2019.  
 
§ 15  Kommittén för Kirurgisk Forskning 
Ordföranden i Kommittén för Kirurgisk Forskning, Lisa Rydén, presenterade kommitténs 
representanter och dess arbete. 
 
§ 16  SKF:s Stora Forskarstipendium 2019 
Vinnaren Omid Sadr-Azodi, Stockholm, och de nominerade till Stora Forskarpriset presenterades. 
De nominerade vara Martin Rutegård, Norra Regionen, Roger Olofsson Bagge, Västra 
Götalandsregionen, Daniel Ansari, Södra regionen, Ellen Andersson, Sydöstra regionen samt Olof 
Norlén, Uppsala-Örebro. 
 
§ 17  Kansliet 
Kansliet med Barbara Dürr och Helena Grönbacke presenterades. 
 
§ 18  Motioner/propositioner till Svensk Kirurgisk Förening 
Proposition 1: 
Anette Persson presenterade styrelsens förslag till stadgeändring avseende styrelsens 
sammansättning efter beslut vid årsmötet 2018 §18 http://www.svenskkirurgi.se/wp-

content/uploads/2019/07/Proposition-nya-stadgar-lanskirurgi.pdf. Årsmötet biföll denna proposition 
som därmed förelägges årsmötet 2020 för ny omröstning.  
 
Motion 1: 
En motion hade inkommit från Peter Elbe som föreslog att valberedningen, i samråd med Svensk 
Kirurgisk Förenings styrelse, skall utreda och till årsmötet 2020 föreslå hur nyckelpersoner i 
styrelsen ska kunna arvoderas för att på så sätt lättare kunna rekrytera de mest lämpade 
personerna http://www.svenskkirurgi.se/wp-content/uploads/2019/07/Motion-till-arsmotet-

2019.pdf. Styrelsen avstod från yttrande då motionen berör arvodering av styrelsens medlemmar. 
Årsmötet beslutade att frågan skall utredas vidare av valberedningen och att valberedningen i det 
uppdraget får kalla de personer man anser lämpliga och nödvändiga för att utreda frågan. 
 
Proposition 2: 
SLS fullmäktige har beslutat om en ny medlemsorganisation för att stärka SLS och 
medlemsdemokratin. Claes Jönsson föredrog styrelsens proposition att SKF övergår till att bli en 
medlemsförening och ansöker om medlemskap under 2020 samt den förändring av stadgarna § 2, 
3 och 5 som då måste göras http://www.svenskkirurgi.se/wp-content/uploads/2019/08/Proposition-

medlemsorganisation-SLS-inkl-bilaga-1-1.pdf. Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag och 
att propositionen därmed förelägges årsmötet 2020 för ny omröstning. 
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§ 19 Övriga frågor 
Peter Elbe tilldelades Olof af Acrels medalj i brons för sina mångåriga och engagerade insatser för 
svensk kirurgis där den mest framträdande insatsen bland många har varit att utveckla 
utbildningen inom svensk kirurgi. 
  
§ 20  Mötets avslutande 
Lars Lönn avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars Lönn 
Mötesordförande 
 
 
 
Lars Enochsson   Gabriella Jansson Palmer 
Vetenskaplig sekreterare   Utbildningssekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Agneta Montgomery   Bengt Druvefors 
 
 


