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Årsmötesprotokoll för Svenska endokrinologföreningen 
Verksamhetsåret 2004 
 
Göteborg 2004-11-25 
 
 

1. Mötet öppnades. 
 

2. Till mötesordförande valdes Bengt Hallengren och till mötessekreterare valdes 
Jörgen Isgaard. 

  
3. Till justeringsmän valdes Stig Valdemarsson och Kerstin Brismar. 

 
4. Årsmötet ansåg att Årsmötet utlysts stadgeenligt. 

 
5. Dagordningen godkändes. 

 
6. Verksamhetsberättelsen för 2004 föredrogs av ordföranden, antogs av Årsmötet 

och lades till handlingarna. 
 

7. Skattmästaren Bertil Ekman redogjorde för föreningens ekonomi. Antalet 
betalande medlemmar är för närvarande 420. Föreningens ekonomi är god.  
Förslag framställdes på Årsmötet att höja stipendiebeloppen från Stiftelsen 
Endocrina samt att föra över en del av föreningens tillgångar till stiftelsen. 
Förslagen diskuterades, men något beslut fattades inte. 

 
8. Revisionsberättelsen meddelades av revisorerna Birgitta Bülow och Charlotte 

Höybye. Revisorerna ansåg att bokföringen utförts invändningsfritt. 
 

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 

10. Årsmötet antog valberedningens förslag att nuvarande styrelse skulle omväljas i 
sin helhet enligt följande: Bengt Hallengren, ordförande och tillika firmatecknare 
(omval), Tommy Olsson, vice ordförande (omval), Bertil Ekman, skattmästare 
och tillika firmatecknare (omval), Britt Skogseid, vetenskaplig sekreterare 
(omval), Brita Winsa, facklig sekreterare (omval), Jörgen Isgaard, övrig ledamot 
(omval), Helena Filipsson, övrig ledamot (omval), Hans Wahrenberg, övrig 
ledamot (omval), Per-Olof Olsson, övrig ledamot (omval) samt Lisa Juntti-
Berggren, övrig ledamot (omval). 

 
11. Årsmötet beslöt att omvälja Birgitta Bülow och Charlotte Höybye till revisorer. 

 
12. Årsmötet beslutade att omvälja nuvarande valberedning i sin helhet (Bengt-Åke 

Bengtsson, Anna-Lena Hulting och Erik Hägg). 
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13. Årsmötet beslutade om omval av Bengt Hallengren och Britt Skogseid till 
Svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte. 

 
14. Sigbritt Werner rapporterade om arbetet inom Stiftelsen för forskning och 

utveckling inom hypofysområdet. 
 

15. Årsmötet beslutade om följande ledamöter till Stiftelsen för forskning och 
utveckling inom hypofysområdet: Sigbritt Werner, ordinarie ledamot, Bertil 
Ekman, ordinarie ledamot och representant för SEF:s styrelse, Britt Edén-
Engström, ordinarie ledamot, Lisa Juntti-Berggren, suppleant (representant för 
SEF:s styrelse), Anders Karlsson suppleant samt Eva Lindgren, suppleant. 

 
16. Ställföreträdande vetenskaplig sekreterare Jörgen Isgaard rapporterade om de 

vetenskapliga aktiviteterna under 2004. Till Riksstämman 2004 inkom 
sammanlagt 36 abstract, varav 10 utvaldes till fria föredrag och 26 till postrar. 
Som tidigare utdelades pris för bästa föredrag samt bästa experimentella resp 
kliniska poster. Vid Rikstämman 2004 anordnades dessutom 2 symposier inom 
ämnesområdet endokrinologi (Jodbrist – en idag onödig global tragedi samt 
Hormondopning, främst anabola steroider: Ett växande problem bland ungdomar 
och yngre män). Vidare anordnande ett sektionssymposium med gästföreläsare 
Prof William F Young, Mayo Clinic, Rochester, USA med titeln ”Primary 
Aldosteronism: Beyond Conn´s Syndrome”. Årets högtidsföreläsning i samband 
med föreningens kvällsmöte hölls av Sigbritt Werner med titeln ”Ty så älskade 
Gud världen att han skapade endokrinologin. I år prövades konceptet att ej ha 
modererad postersession, utan istället ha mer aktiva styrelsemedlemmar som gick 
runt och diskuterade med posterutställarna. Denna ordning rönte uppskattning på 
Årsmötet. Vidare framställdes förslag som bifölls av årsmötet att motionera till 
SLS att återinföra abstract i programboken för Riksstämman. Nytt stipendium 
från Stiftelsen Endocrina kommer ånyo att utlysas inom kort. 

 
17.  Föreningen kommer också att införa ett pris på 10.000 SEK till ”Årets 

Endokrinologiska avhandling” med början kalenderåret 2005. Disputerade 
uppmanas skicka in sina avhandlingar med spikningsblad till den vetenskapliga 
sekreteraren Britt Skogseid. Nomineringsbrev efterlyses. Mer information 
kommer att finnas på hemsidan. 

 
18. Nästa års stora endokrina händelse i Sverige blir European Congress of 

Endocrinology (ECE) 2005 som arrangeras i Göteborg 3-7 september. Ekonomin 
ser god ut för mötet med ett förväntat överskott som delvis kommer att tillfalla de 
skandinaviska endokrinologföreningarna. Det vetenskapliga programmet kommer 
att hålla hög klass och temat för kongressen är ”Expanding Endocrinology”. 

 
19. Till följd av ECE 2005 kommer inget postgraduate möte att anordnas 2005, utan 

nästa postgraduatemöte blir 2006 i Stockholm. 
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20. Helena Filipsson rapporterade om ST-utbildning och SYEDS aktiviteter. Fyra 
SK-kurser i endokrinologi kommer att genomföras under 2005. Vidare planeras 2 
SYED kurser i Sundsvall respektive Trollhättan. Nästa Consul kurs med tema 
diabetes äger rum i Stockholm i april 2005. I samband med denna information 
kom några inlägg angående ojämn kvalitet vad gäller senaste årens Consulkurser. 

 
21. Helena Filipsson rapporterade om den ST-enkät som Endokrinologföreningen 

skickat ut under 2004. För närvarande endast ca 50% svarsfrekvens och det är av 
yttersta vikt att enkäten fylls i och skickas in så snart som möjligt. 

 
22. Ordförande rapporterade om samarbete med Svensk förening för diabetologi 

(SFD). Representanter för SFD var inbjudna till Endokrinologföreningens internat 
mars 2004 och kontaktpersoner för de båda föreningarna är utsedda. SFD har 
ansökt om att bli en egen sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS), där 
frågan varit uppe vid fullmäktigemöte, men blivit bordlagd. Styrelsen inom 
Endokrinologföreningen har framfört åsikten att det är viktigt att specialiteten 
endokrinologi och diabetologi hålls samman inom en sektion. Styrelsen håller 
dock med om att SFD uppfyller de nuvarande kriterierna för att bli en egen 
sektion i SLS. I diskussionen framfördes olika åsikter bland medlemmarna.   

 
23. Mötet avslutas 

 
 

Vid Protokollet 
 
 

Jörgen Isgaard 
 
 
 
 
 

Justeras     Justeras 
 
 

Kerstin Brismar    Stig Valdemarsson 


