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Protokoll fört vid medlemsmöte i Läkaresällskapet i Lund 
 

Torsdagen den 10 september 2020 kl 19.00  
Via Zoom-länk. 

 
 

1. Ordförande öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 
2. Protokollet från föregående medlemsmöte 2020-02-13 godkändes. 
3. Verksamhetsberättelsen för 2019/20 presenterades av ordförande 

Margareta Troein. 
4. Bokslut för 2019/20 presenterades av skattmästare Annelie Holmberg. 
5. Skattmästare Annelie Holmberg meddelade att revisionsberättelsen inte 

var klar och frågan bordlades till nästa medlemsmöte. 
6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet bordlades då eftersom 

revisorberättelsen inte var klar. Frågan tas upp vid nästa medlemsmöte.  
7. Styrelsen för 2020/21 presenterades och två nya styrelsemedlemmar 

valdes in (Ledamot Stefan Lindgren, klubbmästare Josef Sterner).  
8. Till valberedningen för verksamhetsåret 2020/21 valdes Olle Ekberg och 

Carin Cronberg. 
9. Nya medlemmar valdes in: Sander Broström, Hanin El-Sabee, Agnes 

Engwall, Agnes Eriksson, Jenny Kjellgren, Lisa Nyhlén, Amanda Peetre, 
Hans Rosén, Jonatan Wistrand, Sharon Wong, Isac Zia. 

10. Ändringsförslag till stadgarna diskuterades.  
a. Nedanstående ändringar godkändes:   

i. I §1 ströks sista meningen ”Avgående ordförande håller 
föreläsning över självvalt ämne.” med motiveringen att 
ordförande numera normalt sitter längre än ett år.  

ii. I §4 ändrades nedanstående mening (överstruket ord är 
borttaget och kursiverat ord är tillagt): ”Det ska eftersträvas att 
styrelsen omfattar ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
vice sekreterare, skattmästare, fondsekreterare, klubbmästare, 
ordföranden från det föregående verksamhetsåret och minst 
högst fyra övriga ledamöter.” med motiveringen att styrelsen 
bör ha funktionell storlek där alla ledamöter har uppdrag. 

iii. I §6 lades följande mening till ”Styrelsen tecknar firman. 
Styrelsen kan bemyndiga en eller flera ledamöter eller annan 
att teckna firman.” med motiveringen att det är ett önskemål 
från LiLs revisor.  

b. Nedanstående ändringar diskuterades:  
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i.  Styrelsens förslag att ändra i §2 och stryka följande mening 
”Inval sker på förslag ställt av två av sällskapets ledamöter.” 
diskuterades men inget beslut fattades. Eventuell ändring av §2 
bordlades till nästa medlemsmöte.  

11. Tidigare styrelseledamot Jakob Eberhard samt klubbmästare Marco 
Manieri tackades av.  

12. Karim Saleh, pristagare av Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 
2019, höll ett föredrag med titeln ”Surgical Site Infections in Dermatologic 
Surgery – Clinical, diagnostic, and pathogenic aspects”.  

13. Mötet avslutades. 
 
 
 
Malmö 20200910 
Erik Sturegård, Vice ordförande 
 
Bilagor: 

1. Protokoll, medlemsmöte 2020-02-13 
2. Verksamhetsberättelse 2019/20 
3. Reviderade stadgar  


