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!
Protokoll#fört#vid#medlemsmöte#i#Läkaresällskapet#i#Lund#

#
Torsdagen!den!16!oktober!2014!kl!19.00!!

Belfragesalen!
BMC!hus!D,!Klinikgatan!32,!Lund!

#
#

1. Ordförande#öppnade#årsmötet#och#välkomnade.#
2. Föregående# mötesprotokoll# 20140904# godkändes.# Bordlagda# punkter#

(godkännande# av# mötesprotokoll# 20140424# samt# inval# av# nya#
medlemmar)#behandlades.#Mötesprotokoll#20140424#godkändes.#Inval#av#
nya#medlemmar#skedde#i#nästa#punkt.#

3. Nya#medlemmar#invaldes#[Bilaga#1].#
4. Förslag# om# stadgeändring# godkändes# och# är# därmed# antagna.# Första#

godkännande# ägde# rum#på#medlemsmötet# 20140320.#De# nya# stadgarna#
[Bilaga#2]#skall#publiceras#på#hemsidan.#

5. Verksamhetsberättelsen#för#2013/14#presenterades#av#ordförande#Bengt#
Jeppsson.#

6. Bokslut#för#2013/14#presenterades#av#skattmästare#Annelie#Holmberg.#
7. Revisionsberättelse# presenterades# av# nya# revisor# Ulrika# Lindstedt# (RR#

Revision#AB).#Styrelsen#beviljades#ansvarsfrihet.#
8. Föreläsning#med# Siv#Ahrné# och#Bengt# Jeppsson# –#Tarmens(mirkobiota( –(

kroppens(”nya(organ”#
Siv# Ahrné,# professor# i# industriell# näringslära# och# livsmedelskemi,# och#
ordförande#Bengt#Jeppsson,#professor#i#kirurgi,#berättade#om#tarmflorans#
roll# i# flera#sjukdomstillstånd,#som#t#ex#allergi#och# fetma.#Ämnet#har#rönt#
ökat#forskningsintresse#de#senaste#15`20#åren.##

Siv#och#Bengt#började#arbeta#tillsammans#1984#och#studera#mag`
tarmkanalens#bakterier#hos#nyfödda#vars#sammansättning#är#enklare#att#
studera.#1989#kom#epidemiologen#David#Strachans#hygienhypotes#då#han#
sett#att#hösnuva#samvarierade#med#hushållsstorlek.#Man#har#senare#sett#
att#allergiprevalens#korrelerar#med#samhällsutveckling.#Paolo#Matricardi,#
italiensk# barnläkare# verksam# inom#molekulär# allergologi,# visade# senare#
att# allergi# var# mindre# vanligt# hos# de# med# högre# exponering# för#
gastrointestinala#infektioner.#Agnes#Wold,#professor#i#klinisk#bakteriologi,#
kom# sedan# med# en# revidering# av# hygienhypotesen# med# fokus# på#
förändringen#i#magtarmfloran#jämfört#med#tidigare#decennier.##

Tillsammans#med#Matricardi#och#Wold#deltog#föreläsarna#i#en#stor#
europeisk# studie# som# skulle# titta# på# den# eventuella# kopplingen# mellan#
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tarmfloran#och#allergi.# I# första#omgången,#som#baserades#på#odling,# fann#
de# till# deras# stora# förtret# inga# belägg# för# att# några# specifika# bakteriers#
närvaro# skulle# vara# kopplad# till# allergi.# Lyckligvis,# tack# vare# tekniska#
framsteg#med#vilka#man#kunde#frångå#odling,#kunde#de#senare#visa#på#en#
skillnad# i# kolonisation# bland# de# som# utvecklade# atopiskt# eksem# och# de#
som#inte#gjorde#det,#där#den# första#gruppen#hade#en#minskad#diversitet.#
Man#såg#även#en#skillnad#i#kolonisation#jämför#med#de#födda#innan#1990.#
De# födda# 2002`2006# hade# en# mindre# andel# E.# coli# och# laktobaciller.#
Däremot#hade#alla#KNS#som#måste#ha#fått#större#utrymme#i#avsaknaden#av#
något#annat.#
# Efter#föredraget#bjöds#publiken#in#att#ställa#frågor#och#det#blev#en#
intressant# diskussion# kring# bland# annat# hur# det# ser# ut# hos# bakteriefria#
försöksdjurm#tarmflorans#roll#vid#fetma#och#konsekvenser#för#framtiden.#
Hur#nära#är#vi#att#tillsätta#probiotika#till#vällingen?#Hur#många#bakterier#
överlever#egentligen#övre#GI`trakten?#Om#man#tror#att#det#är#viktigt#med#
diversifierad#tarmflora#skall#man#vara#väldigt#försiktig#med#vad#man#ger#
spädbarn#med#tanke#på#de#komplexa#interaktionerna.##

9. Mötet#avslutades.#
#

Efter#föredraget#deltog#15#personer#på#efterföljande#mingel#med#lättare#
förtäring.##

#
#
Malmö#141107#
Märta#Leffler,#sekr#
#
Bilagor:#

1. Nya#medlemmar#
2. Nya#stadgar#

#
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Bilaga#1#20141016:#Nya#medlemmar#
#

Jonatan Regander,  
läkarstuderande 

Patrick Dahlemar Sterner, 
läkarstuderande 

Sally Sommarström,  
läkarstuderande 

Karolina Karlsson Nyberger, 
läkarstuderande 

Ida Axelsson,  
läkarstuderande 

Henrik Johansson, 
läkarstuderande 

Avalon Erntsson,  
läkarstuderande 

Kimberly Palmgren, 
läkarstuderande 

Anne Sjögren, 
läkarstuderande 

Anna Brantefors, 
läkarstuderande 

Jakob Almer, 
läkarstuderande 

Hanin Assi, 
läkarstuderande 

Anna Gislén, 
läkarstuderande 

Jonna Berntsson, 
läkarstuderande 

Lina Björefeldt, 
läkarstuderande 

Malte Sandsveden, 
läkarstuderande 

Sanna Saphir,  
läkarstuderande 

Erik Johan Danielsson, 
läkarstuderande 

Erik Nilsson, 
läkarstuderande 

 

Joseph Aked, 
läkarstuderande 

Carl Henrik Grunditz, 
underläkare, Barnkardiologen 

Anna Örnfjärd, 
läkarstuderande 

Jesper Fritz, 
AT-läkare, SUS Malmö 

Ugne Sauklyte, 
läkarstuderande 

 

Vilhelm Bäcker, 
läkarstuderande 

Gudmundur Gunnarsson, 
överläkare, Kvinnokliniken SUS Lund 

  
#



 

Stadgar för Läkaresällskapet i Lund  
 
§1 
 
Läkaresällskapet i Lund, vilket stiftades 1862, är ett lokalt läkarsällskap tillhörigt Svenska 
Läkaresällskapet med representation i dess fullmäktige. 
 
Läkaresällskapet i Lund har till uppgift att främja umgänge och samverkan mellan personer 
som är intresserade av medicinsk verksamhet och till medicinen knuten forskning, utveckling 
och utbildning. Dessa syften söker sällskapet uppnå främst genom regelbundet ordnade möten 
med föredrag demonstrationer, diskussioner eller liknande. 
 
Verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli till och med 30 juni. 
 
Vid årshögtiden, som är verksamhetsårets första möte, i regel förlagt till mitten av 
september, presenteras verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret. Avgående ordförande håller föreläsning över självvalt ämne.  
 
 
§2 
 
Till ledamot av sällskapet kan väljas företrädare för den medicinska vetenskapen eller annan 
person intresserad av medicinsk vetenskap och utbildning. Inval sker på förslag ställt av två 
av sällskapets ledamöter.  
 
Till hedersledamot kan sällskapet välja den som på ett betydelsefullt sätt främjat sällskapet, 
eller som inom vetenskap eller praktisk verksamhet förtjänstfullt bidragit till medicinens eller 
hälso- och sjukvårdens utveckling. 
 
Hedersledamot utses vid årshögtiden på förslag ställt av styrelsen. För val fordras 2/3 
majoritet. Begärs omröstning sker denna slutet. 
 
Skulle ledamot under en följd av två år ej erlägga årsavgift kan uteslutning ske. 
 
 
§3 
 
Ledamot erlägger årsavgift som fastställs vid årshögtiden efter förslag från styrelsen.  
Läkarstuderande som ännu ej avlagt läkarexamen och ledamot som trätt i pension, erlägger 
halv avgift. 
 
 Hedersledamot är befriad från årsavgiften.  
 
 
 
 
 

Märta Leffler
Bilaga 2 20141016: Nya stadgar



§4 
 
Vid aprilmötet som benämns vårmöte, sker val av styrelse för det kommande 
verksamhetsåret. 
Det ska eftersträvas att styrelsen omfattar ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice 
sekreterare, skattmästare, fondsekreterare, klubbmästare, ordföranden från det föregående 
verksamhetsåret och minst fyra övriga ledamöter. I styrelsen bör ingå två ledamöter med en 
ålder understigande 45 år. Styrelseledamöter kan omväljas. 
Styrelsen kan till sig adjungera person eller personer för att medverka i handläggningen av 
speciella ärenden. 
Vid vårmötet väljs tre revisorer av vilka en ska vara kvalificerad (se kommentarer). 
Dessutom väljs två revisorssuppleanter. Revisorerna har att granska räkenskaperna för 
sällskapets fonder. Revisorerna framlägger revisionsberättelse vid årshögtiden, då även 
frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse ska besvaras av mötet. 
 
§5 
 
Vid vårmötet väljs en valberedning för det kommande verksamhetsåret på förslag av 
styrelsen. Beredningen ska bestå av tre till fyra ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens förslag till ny styrelse, revisorer och revisorssuppleanter tillkännages senast 
en månad före nästkommande vårmöte. 
 
§6 
 
Sällskapets styrelse sammanträder minst en gång per termin och är beslutmässig då fler än 
fem av dess ledamöter är närvarande. 
Styrelsens sammanträden ska vara protokollförda. Styrelsens beslut kan fattas per capsulam 
men fordrar då enighet. 
Sällskapets fonder förvaltas av styrelsen vilken fördelar deras medel i överensstämmelse med 
vad som stadgas för respektive fond.  
 
§7 
 
Val och omröstning sker öppet inom sällskapet om inte annat röstningssätt är begärt. 
Utgången bestäms genom enkel majoritet, såvida inte annat är stadgat.  Vid lika röstetal avgör 
ordföranden utom vid sluten omröstning, då lottning ske. 
 
§8 
 
Skulle Läkaresällskapet i Lund upplösas, ska dess fonder överlämnas till Svenska 
Läkaresällskapet eller annan läkarsammanslutning, på villkor att fondernas avkastning 
användes i huvudsaklig överensstämmelse med deras gällande stadgar.  
 
§9 
 
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två möten, 
varav det ena ska vara årshögtid. 
 
Dessa stadgar har antagits vid medlemsmötet 20130320 och årsmötet 20141016. 
 



Kommentarer 
 
1. Begreppet kvalificerad revisor omfattar auktoriserad revisor så väl som godkänd revisor, 
båda med examen. 


