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Medlems-	och	styrelsemöten:	
	
Sällskapet	har	under	året	haft		6	medlemsmöten	och	7	styrelsemöten.		
	
Styrelsen	för	verksamhetsår	2015-16:		
	

Ordförande	 Bengt	Jeppsson	
Vice	ordförande	 Olle	Ekberg		
Sekreterare	 Anna	Larsson	(ny,	arvoderad)	
Vice	sekreterare	 Märta	Leffler	(arvoderad)	
Fondsekreterare	 Walter	Fischer	(ny)	
Skattmästare	 Annelie	Holmberg,	Sparbanken	Öresund	
Klubbmästare	 Johan	Hesslow	(ny)		
Övriga	ledamöter	 Björn	Jonsson		

Hakon	Leffler	
	 Margareta	Troein	(ny)	

Åsa	Johansson	(ny)	
	

Revisorer	 Ulrika	Lindstedt	
Marcus	Carlsson	
Claes-Henrik	Florén	

Revisorsuppleant	 vakant	
	 	
Valberedning	 Elisabet	Holst	

Ingmar	Rosén	
Torsten	Holmdahl	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ingen	 har	 under	 året	 varit	 programsamordnare.	 Vid	medlemsmötena	 har	 cirka	 10-30	
medlemmar	 närvarit.	 Vid	 de	 flesta	 tillfällen	 har	 cirka	 10-20	 deltagit	 i	 efterföljande	
buffémiddag.	Mötena	har	hållits	på	Locus	Medicus	i	Lund.	
	

Den	24	sept			 Årsmöte.	Birgitta	Castor	höll	 en	 föreläsning	om	respiratorns	
histora,	 ”Från	 badtunna	 till	 servoventilatorn”	 och	 Björn	
Jonson	 fortsatte	 på	 temat	 med	 föredraget	 ”Sagan	 om	
servoventilatorn”	 som	 belyste	 den	 intressanta	 historia	 som	
låg	bakom	upptäckten.	

Den	14	okt		 Pia	Dellson	och	Åke	Lasson	höll	ett	välbesökt	seminarium	på	
temat	”Varför	skriver	doktorn?”,	om	läkare	och	författarskap,	
med	Cecilia	Benoni	som	moderator.		

Den	26	nov			

	

Den	18	januari	

Lars	 Hagander,	 barnkirurg,	 och	 T11-studenter	 från	 BoF-
kursen	 Global	 surgery	 berättade	 om	 sina	 erfarenheter	 från	
Zimbabwe.	

Ken	 Jönsson,	MD,	PhD,	 fortsatte	afrikatemat	 från	 föregående	
medlemsmöte	 med	 föreläsningen	 ”Klinik,	 forskning	 och	
undervisning	i	Zimbabwe	och	Botswana”.	

Den	17	mars		 Anders	 Widell,	 docent	 och	 överläkare	 på	 virologen	 höll	 ett	
föredrag	på	temat	”Zikavirusinfektion,	vad	vet	vi?”.	

Den	14	apr		 Vårmöte	 med	 utdelning	 av	 Anna-Greta	 Crafoords	 pris	 för	
bästa	avhandling	2015.	Detta	år	delades	priset	ut	till	Fredrik	
Johansson	som	presenterade	sin	avhandling	  ”A purkinje cell 
timing mechanism”.	

Den	11	maj		 Stod	 Kungliga	 Fysiografisk	 Sällskapet	 värd	 för	 det	
gemensamma	 mötet.	 Peter	 M	 Nilsson	 föreläste	 på	 temat	
”Faktorer	tidigt	i	livet	av	betydelse	för	hälsa	och	sjukdom	hos	
vuxna”.	Föreläsning	och	eftersits	hölls	på	Grand	Hotel.	

	
	
	
	



Styrelsens	arbete:		
Rutinarbetet	med	planering	av	medlemsmöten,	frågor	kring	stipendie-	och	prisutdelning	
samt	 allmänna	 föreningsangelägenheter	 har	 bedrivits	 i	 vanlig	 ordning.	 Flera	 mindre	
fonder	har	slagits	samman	till	gemensamma	fonder	med	samma	syfte.		
	
	
Ekonomi	i	korthet:			
Läkaresällskapets	 allmänna	 kassa	 och	 förvaltade	 stiftelsers	 kapital	 utgjorde	 den	 1/7	
2015	 46	 milj	 och	 den	 30/6	 2016	 44	 milj.	 Fritt	 kapital	 som	 kan	 utnyttjas	 under	
verksamhetsåret	16/17	utgör	1	638	796	kr.	Under	15/16	har	1	138	325	kr	beviljats	 i	
bidrag	och	 stipendier.	 I	 övrigt	 hänvisas	 till	Årsredovisningarna	 för	 respektive	 stiftelse	
och	Allmänna	kassan.	
		
Pris	och	stipendier:	
Resestipendierna	delades	ut	enligt	följande,		6	000	kronor	erhölls	för	resor	inom	Europa	
och	12	000	kronor	 för	 resor	utanför	Europa	 som	bidrag	 till	 kongressresor	med	aktivt	
deltagande	med	presentation	av	forskningsresultat.	10	000	delades	ut	till	resor	utanför	
Europa	till	tre	personer	som	skulle	delta	i	samma	kongress	och	2	mindre	belopp	delades	
ut	till	två	personer	för	resor	inom	Europa.	Sammanlagt	utdelades	162	400		kronor	från	
resestipendiefonden.	
	
Läkarstudentstipendierna	utökades	 till	 fyra	stycken	per	 termin	 fr.o.m.	VT2013.	 	Under	
höstterminen	 inkom	 elva	 ansökningar	 och	 under	 vårterminen	 inkom	 åtta.	 Fyra	
studenter	under	hösten	och	fyra	under	våren	erhöll	stipendier	på	5	000	SEK	var.		
	
I	 år	 delades	 Anna-Greta	 Crafoords	 pris	 för	 bästa	 avhandling	 2015	 vid	 medicinska	
fakulteten	 ut	 till	 Fredrik	 Johansson	 för	 sin	 avhandling	 ”A purkinje cell timing 
mechanism”.	 I	 nomineringskommittén	 ingick	 Roland	 Andersson,	 Måns	 Magnusson,	
Hakon	Leffler	och	Frank	Wollheim.	
	
Medlemsantal	
Läkaresällskapet	i	Lund	hade	161	betalande	ledamöter	30/6	2016	(föregående	år	187).	
Under	året	har	27	nya	medlemmar	invalts.		Hedersledamöterna	är	tolv	i	antal.	
	
	
Malmö	160829	
Anna	Larsson	
Sekreterare		
Läkaresällskapet	i	Lund	
 


