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Protokoll 
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening 

22 februari 2022 
Via plattformen Zoom 

 
 
 
Närvarande: Catharina Ihre Lundgren, Martin Almquist, Patrik Larsson, Linus Axelsson,  
  Arthur Jänes, Gabriella Palmer, Mattias Prytz, David Edholm, Anna Höök,  
  Mikael Bergenheim, Barbara Dürr  
 
 
 
§ 33 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande CIL. 
 
§ 34 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkännes. 
 
§ 35 Ekonomi 
Skattmästaren DE berättar att allt är under kontroll. Inget nytt.  
 
§ 36 Programkommittén 
Vet sekreterare MB berättar att Luleå inte kan arrangera Kirurgveckan 2023. Örebro har anmält 
intresse. Styrelsen beslutar att Kirurgveckan 2023 arrangeras av Örebro och 2024 av Västerås. 
Acta-föreläsning inte klar. Alla i styrelsen funderar och återkopplar till MA inom två veckor, har 
vi inget namn då tillfrågas delföreningarna om förslag via MA/BD) 
 
§ 37 Utbildningskommittén 
Utbildningskommitténs sekreterare GJP berättar att man haft examinationsmöte med 
delföreningarna i fredags. Ett utkast har tagits fram.  
Diskussion om prispengar för bästa resultat på skriftlig examination. Styrelsen beslutar att det 
skall delas ut till de bästa i form av stipendium för att främja fortbildning. 
UEMS sammanfaller med examination (6-7 maj). Martin ser över möjligheten att delta. 
 
§ 38 Övriga frågor 
• Kansliet 
 Styrelsen beslutar att vi säger upp lokalerna på Grev Ture gatan och flyttar till ett rum på 

läkarsällskapet. Barbara och David förhandlar avtal. 
 
• Möte VC m fl 17-18 mars 
Beslut om att inte ha hybridmöte. Dålig uppslutning hittills. Barbara skickar påminnelse. 
 



• NKRF – Nationella kvalitetsregisterföreningen 
Inbjudan till årsmöte. Flera kirurger deltar redan. Styrelsen beslutar att inte delta. 
 
• Ergoluppar 
Erbjudande från ett företag att samarbeta med styrelsen i någon form och erbjuda rabatt till 
medlemmar. Styrelsen gör ett principiellt ställningstagande och avstår. 
 
• Svensk Kirurgi 
Redaktör AH berättar att Peter Naredi skriver nästa kolumn och Gabriella ledaren. Fokus på 
kvinnliga kirurger. 
 
§ 39 Remisser 
Inga nya remisser utöver de som redan skickats vidare. 
 
§ 40 Nya medlemmar 
Fem nya medlemmar godkändes och välkomnades.  
 
§ 41 Kommande möten 
• 17 mars fm, Freys Hotell 
• 27 april kl 19.00, Zoom 
• 1 juni kl 19.00, Zoom 
 
§ 42  Mötets avslutande 
Mötet avslutas av ordförande. 
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