
 

 

 

 

 

 

Läkaresällskapet i Lund 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 maj 2020 kl 18.00 

Via Zoom-länk: https://lu-se.zoom.us/j/67976562775 
 

  
Närvarande: 
Margareta Troein 
Bengt Jeppsson 
Åsa Johansson 
Åsa Olsson 
Tobias Olsen 
Annelie Holmberg 
Hillevi Pendleton 
Marco Manieri 
Keivan Javanshiri 
 
 

Ej närvarande: 
Jakob Eberhard 
Erik Sturegård 
Walter Fischer 
Gustav Christensson, MF 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Margareta Troein. 

2. Kallelsen och dagordningen godkändes.  

3. Föregående protokoll (20200303) godkändes. 

4. Val av styrelse diskuterades. Då vårmötet var inställt fick beslut om 
kommande styrelse tas genom mailutskick till medlemmarna. Ca 50 svar 
hade inkommit som alla tillstrykte förslaget till kommande styrelse. 
Sällskapet saknar vid styrelsemötet en klubbmästare och en övrig ledamot 
som ska försöka tillsättas inför årsmötet i höst.  

5. Fondrapport: Kapitalförvaltare Tobias Olsén redovisade sällskapets 
placeringar och om hur året sett ut. Börsen har kraftigt påverkats av den 
rådande situation runt om i världen. Sällskapet har klarat sig någorlunda 
väl i att bevara kapital men det är svårt att göra några framtidsanalyser då 
situationen är instabil. Intäkterna för kommande verksamhetsår kommer 
vara sämre än föregående verksamhetsår då det försvårats för bolag att 
göra utdelningar. Detta kommer synas på sällskapets kapital kommande 
verksamhetsår.    

6. Kommande verksamhetsår: 

Hösten samt vårens medlemsmöte schemaläggs preliminärt till följande 
datum: 

- 10/9 – Årsmöte + utdelning av Crafoordpriset 

https://lu-se.zoom.us/j/67976562775


- 5/11 – Medlemsmöte + föredrag. Inval av nya medlemmar + 
studentstipendier. 

- 11/2 – Medlemsmöte + program 
- 15/4 – Vårmöte Anna-Greta Crafoordspris delas ut 
- Tors maj – Gemensamt möte med Fysiografen. Fysiografen ansvarar. 

Höstens samt vårens styrelsemöten schemaläggs preliminärt till följande 
datum: 

- 25/8 – Styrelsemöte 
- 29/9 – Styrelsemöte 
- 24/10 - Corbalen  
- 1/12 – Höstens sista styrelsemöte  
- 19/1 – Styrelsemöte  
- 9/3 – Styrelsemöte + Crafoord-kommitté + valberedning 
- 27/3 – Toddydagen – ej fastställt 
- 27/4 – Eventuellt extra styrelsemöte vid behov 
- 25/5 – Vårens sista styrelsemöte 

7. Styrelsen diskuterade föredragshållare till kommande medlemsmöten. 
Johan Bertilsson, polis, med projekt om ”Human Motor Control” diskuteras 
som framtida föredragshållare. Även Björn Jansson diskuteras under temat 
”Respiratorvård vid Covid-19”.  Sveriges Läkaresällskap har anmält 
intresse om att delta i val av program under ett kommande medlemsmöte.   

8. Förslag till utdelning från Rodenstamska stiftelsen redovisades av Bengt 
Jeppsson. Sällskapet beslutade att godkänna stiftelsens förslag på 
utdelning till Rebecka Hellsten, Susan Evans Axelsson och Hannah 
Nenonen.  

9. Arbetsfördelningen för kandidat- och resestipendier diskuterades. Ett nytt 
digitalt ansökningssystem behöver utformas samt bättre arbetsfördelning 
under ansökningsperioderna. Ambitionen är att detta ska vara ordnat inför 
kommande utlysning av stipendierna.   

10. Ordförande Margareta Troein informerade styrelsen om SLS 
Fullmäktigemöte.  

11. Stadgarna diskuterades. Sällskapet är eniga om att de behöver ändras. 
Stadgarna ska läsas igenom och diskuteras kommande styrelsemöte 25 
augusti.  

12. Klubbmästare Marco Manieri tackades av.  

Mötet avslutades. 

 
Malmö 20200527 
Keivan Javanshiri, sekr 


