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Josef Sterner   

 
1. Mötet öppnades av ordförande Margareta Troein 

2. Föregående mötesprotokoll (2020-09-01) godkändes. 

3. Medlemsmötet med årsmötet diskuterades. Under årsmötet fanns ingen 

revisor på plats och revisorberättelsen presenterades därför inte. På 

grund av detta kunde ansvarsfrihet för styrelsen inte beviljas. 

Revisorberättelsen ska presenteras på nästkommande medlemsmöte 

2020-11-05.  

Vidare diskuterades ändringar i stadgarna. Dessa behöver godkännas på 

två medlemsmöten varför de ånyo ska lyftas för diskussion under 

nästkommande medlemsmöte 2020-11-05.  

Formuleringen i stadgarna angående vilka som får bli medlemmar i 

sällskapet ska revideras för att förhindra obehöriga att bli medlemmar i 

sällskapet. Detta enligt önskemål från medlemmar under årsmötet.  

4. Ansökningarna till höstens resestipendier diskuterades utifrån underlag 

som vice sekreterare Hillevi Pendleton tagit fram. Sex ansökningar hade 

kommit in varav en ansökan bedömdes ogiltig. Beslut fattades att dela ut 

totalt 39 000 kr till fem sökande. Beslut fattades att Oscar van Der Have 

tilldelas 12 000 kr, Jasaman Tojjar tilldelas 12 000 kr, Magnus Gram 

tilldelas 2 500 kr, Erik Dahlin tilldelas 7 500 kr och Carl Ollvik Aasa 

tilldelas 5 000 kr. 



Styrelsen betonar att resestipendier ska beviljas för kongress, 

inhämtande av forskning, digital kongress (avgift till kongressen). Viktigt 

att det finns en tydlig budget med utgifter som stipendiet ska gå till. 

Vidare behöver stadgarna angående resestipendierna ses över och 

redigeras inför nästkommande utlysningsperiod. 

5. Ansökningarna till årets kandidatstipendier diskuterades utifrån 

underlag som vice sekreterare Hillevi Pendleton tagit fram. Tre 

ansökningar hade inkommit varav en ansökan bedömdes fullständig. 

Övriga bedömdes ogiltiga. Beslut fattades att Agnes Engvall erhåller 5 000 

kr. Agnes Engvall kommer bli inbjuden till nästkommande medlemsmöte 

2020-11-05, 

6. Program 2020-2021 

▪ 5 november:  Johan Bertilsson med föredrag under temat ”Human 
Motor Control”.  

▪ 11 februari: Magnus Rasmussen under temat Covid-19 
diskuterades som potentiell föredragshållare alt David Erlinge om 
varför förekomsten av hjärtinfarkter sjunkit under nuvarande 
Covid-pandemi.  

7. Covid-19 och dess effekter på verksamhetsåret diskuterades.  
8. Övrigt:  

- Margareta Troein informerade styrelsen om att Svenska 

Läkaresällskapet lagt om sin organisation.  

- Utdelningar från sällskapets fonder redovisades av Walter Fischer och 

Annelie Holmberg. Utdelningarna är ca 25 % lägre än föregående år.  

- Styrelsen diskuterade huruvida sällskapet ska uppmuntra till resande 

under rådande pandemi. Beslut fattades att försöka stimulera till 

mindre resande samt mer miljövänliga transportmedel.   

 

Keivan Javanshiri, Sekreterare  

Malmö 2020-09-30 

 

 


