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!
Björn!Ramel!har!under!året!varit!programsamordnare.!Vid!medlemsmötena!har!
cirka! 15?35! medlemmar! närvarit,! med! undantag! av! medlemsmötet! i! Malmö! i!
november!där!närvaron!var!betydligt!högre.!Vid!de!flesta!tillfällen!har!cirka!10?20!
deltagit! i!efterföljande!buffémiddag.!Mötena!har!hållits!på!Locus!Medicus! i!både!
Lund!och!Malmö.!
!

Den!19!sept!! Årsmötet! inleddes! med! sedvanliga! årsmötesförhandlingar.!
Birgitta! Castor! invaldes! till! hedersledamot.! Därefter! höll!
Malin! Rundgren,! Tobias! Cronberg! och! avgående! ordförande!
Ingmar! Rosén! föredraget! ”Nedkylning! av! hjärnan! efter!
hjärtstopp! –! en! nygammal! behandling! som! förbättrar!
prognosen?”!Mötestid!för!medlemsmöten!ändras!till!kl!19.!

Den!7!nov!!! Sten! Walther! och! Peter! Krantz! höll! i! ett! mycket! välbesökt!
föredrag! på! Locus! Malmoensis! med! titel! ”Sjukhusmorden! i!
Malmö:! vad! hände,! varför! och! vad! kan! vi! lära?”.! Mötet!
arrangerades!i!samarbete!med!Medicinska!föreningen!

Den!21!nov!! Anders! Widell,! överläkare! i! medicinsk! mikrobiologi,! höll! i!
föredraget! ”34!år! inom!virologin!–!vad!gjorde!vi!då!och!vad!
gör! och! vet! vi! nu?”.! Torsten! Holmdahl! valdes! till! vice!
ordförande!och!Tina!Wlosinska!till!styrelseledamot.!

Den!20!feb!!! Leif! Groop,! professor! i! diabetes! och! endokrinologi! tillika!
prisbelönad! forskare,! höll! i! föredraget! ”Genfiske! –! från!
stormaskigt!till!finmaskigt!nät”!på!Locus!Malmoensis.!!

Den!20!mars!! Carl!Johan!Fürst,!nytillträdd!professor!i!palliativ!medicin!samt!
verksamhetschef! för! Palliativ! Utvecklingscentrum! i! Skåne,!
höll!i!föredraget!”Samtal,!praktik!och!etik!i!dödens!väntrum”.!

Den!24!apr!! Vårmöte! med! utdelning! av! Anna?Greta! Crafoords! pris! för!
bästa!avhandling!2013.!Detta!år!delades!priset!ut!till!Kristofer!
Andréasson! som! presenterade! sin! avhandling! ”Systemic!
sclerosis! –! Novel!molecular! and! epidemiological! features! of!
the!disease”.!

Den!7!maj!! stod! Kungliga! Fysiografisk! Sällskapet! värd! för! det!
gemensamma! mötet.! Stefan! Hansson,! överläkare! och!
professor! i! gynekologi!och!obstetrik!höll! föredraget! ”Foster?
hemoglobin!vid!preeklampsi”.!Föreläsning!och!eftersits!hölls!
på!Grand!Hotel.!

!
!
!
!
!
!
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Styrelsens!arbete:!!
Under! verksamhetsåret! har! det! lagts! mycket! arbete! på! hemsidan! och! den! nya!
medlemsdatabasen.!!Styrelsen!har!även!fortsatt!med!föryngringsprocessen!vilket!
har! varit! framgångsrikt.! Rutinarbetet! med! planering! av! medlemsmöten,! frågor!
kring! stipendie?! och! prisutdelning! samt! allmänna! föreningsangelägenheter! har!
bedrivits!i!vanlig!ordning.!
!
En! arbetsordning! har! tagits! fram! för! att! underlätta! styrelsearbetet! och! för! att!
kunna! säkra! kontinuiteten.! I! denna! förtydligas! ansvarsfördelning! mellan! olika!
styrelseposter!men!även!viktiga!datum!och!mötespunkter.!Arbetsordningen!skall!
skickas! ut! till! alla! styrelseledamöter,! revisorer! och! valberedningen! i! början! på!
varje!verksamhetsår.!
!
Studentkonsultföretaget!Lunicore!har!i!två!etapper!tagit!fram!och!förbättrat!en!ny!
hemsida!till!sällskapet.!I!första!etappen!togs!själva!hemsidan!fram!och!sällskapet!
övergick! till! content!management! systemet!Wordpress.!Medlemsdatabasen! kan!
numera!administreras!via!innehållshanteringssidan!och!har!även!rensats!upp!och!
uppdaterats.! I! andra! etappen! implementerades! elektroniska! ansökningar! till!
läkarstudentstipendierna!och! resestipendierna.!Dessa! sjösattes! i!december!med!
vårens!och!har!underlättat!administrationen!av!dessa!stipendier.!Ett!filarkiv!har!
även!skapats!för!evenemangsbilder!och!protokoll.!Stiftelserna!kommer!att!få!var!
sin!sida!och!arbetet!med!att!färdigställa!innehållet!i!dessa!kommer!att!fortskrida!
under!kommande!året.!
!
LiL!har!under!verksamhetsåret!bjudit!in!ordföranden!för!Medicinska!föreningen!
(MF),!Kandidatföreningen!(KF)!Skåne!samt!Medicine!Studerande!Förbund!(MSF)!
Skåne! till! att! presentera! sina! verksamheter! under! styrelsemötena.! KF! och!MSF!
har!tackat!ja!till!platser!som!adjungerade!ledamöter.!LiL!har!erbjudit!MF!en!plats!
som! ordinarie! ledamot! och! inväntar! besked! från! MF! avseende!
representationsmöjlighet.! Sällskapet! har! arrangerat! ett! flertal! medlemsmöte! i!
samarbete!med!MF!och!KF!och!har!med!glädje!sett!ett!utökat!utbyte!mellan!äldre!
och!yngre!kollegor.!
!
Inför! vårt! 150?årsjubileum! instiftades! Jubileumsfonden! i! syfte! att! skapa! en!
bredare! fond! jämfört!med! våra! andra! fonder! som! är,! till! följd! av! testamentens!
utformingar,! begränsade! till! Lund.! Detta! har! varit! för! att! kunna! bredda!
sällskapets!möjligheter! till! stöd!dels! geografiskt!men!också!bland!disciplinerna.!
Det! blir! dessutom! lättare! att! gynna!mindre! forskargrupper! och! kunna! ta! emot!
både!små!och!stora!bidrag.!Då!det!visade!sig!svårt!att!baka!in!de!små!stiftelserna!i!
ett! gemensamt! paket! skapades! denna! fond.! Fondsekreterare! Björn! Jonson! har!
arbetat! för! fullt! med! fonden! under! det! gångna! året! och! arbetet! fortsätter! in! i!
nästa.!
!
Ett! flertal! stadgeändringar!har! röstats! igenom! i! en! första!omgång! (se!bilaga!1).!
Margareta!Troein,!fd!ordförande!för!vår!moderförening!Svenska!Läkaresällskapet!
(SLS),! har! granskat! förslaget! och! förmedlat! kontakt! för! att! förankra! våra! nya!
stadgar!hos!SLS.!Stadgarna!har!antagits!på!medlemsmötet!den!20!mars!2014!och!
en!andra!omröstning!planeras!till!nästkommande!årsmöte!16!oktober!2014.!
!
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Sällskapets!tidigare!auktoriserade!revisor,!Göran!Bengtsson!på!Pricewaterhouse!
Coopers,! annonserade! sin! pension! och! styrelsen! har! därför! letat! efter! en! ny!
revisor!under!verksamhetsåret.!Detta!sågs!som!ett!lämpligt!tillfälle!att!byta!till!en!
mindre!firma!som!styrelsen!kan!ha!närmare!kontakt!med!varför!den!lokala!byrån!
RR!Revision!AB!valdes.!I!LiLs!ärenden!företräds!RR!Revision!av!Ulrika!Lindstedt!
(godkänd!revisor)!och!Håkan!Rylander!(auktoriserad!revisor).!Tidigare!revisorer!
Frank! Wollheim! och! Stig! Persson! annonserande! även! sina! avgångar! och!
valberedningen!har! tagit! fram!två!efterträdare,!Claes?Henrik!Florén!och!Marcus!
Carlsson.!
!
Ekonomi!i!korthet:!!!
Läkaresällskapets!allmänna!kassa!och! förvaltade!stiftelsers!kapital!utgjorde!den!
1/7! 2013! 34! milj! och! den! 30/6! 2014! 41! milj.! Fritt! kapital! som! kan! utnyttjas!
under!verksamhetsåret!14/15!utgör!1!364!748!kr.!Under!13/14!har!1!178!720!kr!
beviljats! i! bidrag! och! stipendier.! I! övrigt! hänvisas! till! Årsredovisningarna! för!
respektive!stiftelse!och!Allmänna!kassan.!
!
Kapitalförvaltare!Tobias!Olsen!har!visat!sig!vara!mycket!engagerad!och!varit!ett!
lyft!för!fondförvaltningen.!
!!
Pris!och!stipendier:!
Ansökningar! till! läkarstudentstipendierna! samt! resestipendierna! har!
digitaliserats! under! verksamhetsåret.! Tina! Wlosinska! har! bistått! med! stöd! till!
vice!sekreteraren!under!våren.!
!
Det! inkom! tjugotre! resestipendieansökningar! 2014?01?28! varav! sexton!
beviljades.! ! 6!000! kronor! erhölls! för! resor! inom!Europa! och! 11!000! kronor! för!
resor!utanför!Europa! som!bidrag! till! kongressresor!med!aktivt!deltagande!med!
presentation! av! forskningsresultat.! Till! forskningsvistelser! utomlands! delades!
fyra! stipendier! ut! à! 6!000! till! 7!500! kronor.! Sammanlagt! utdelades! 127!350!
kronor!från!resestipendiefonden.!
!
Peter! Höglund! vid! avdelningen! för! klinisk! kemi! och! farmakologi! tog! över!
ansvaret!för!administrationen!av!Elsa!Lundbergs!och!Greta!Flerons!fond.!
!
Ur! Bengt! Lindskogs! stipendium! och! bidrag! för! forskning! inom! medicinens!
historia! har! 10!000! kronor! delats! ut! till! Peter! Nilsson! för! hans! kongress! i!
medicinhistoria.!
!
Läkarstipendierna! utökades! till! fyra! stycken!per! termin! fr.o.m.! VT2013.! ! Under!
höstterminen! inkom!sjutton!ansökningar!och!under!vårterminen! inkom! fjorton.!
Fyra!studenter!under!hösten!och!tre!under!våren!erhöll!stipendier!på!5!000!SEK!
var.!
!
Till! Anna?Greta! Crafoords! pris! för! bästa! avhandling! 2013! vid! medicinska!
fakulteten,!Lunds!universitet,!nominerades!18!avhandlingar.!I!år!delades!priset!ut!
till! Kristofer!Andréasson! för! sin! avhandling! ”Systemic) sclerosis:)Novel)molecular)
and) epidemiological) features) of) the) disease”.! I! nomineringskommittén! ingick!
Roland!Andersson,!Måns!Magnusson,!Hakon!Leffler!och!Frank!Wollheim.!
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!
Medlemsantal!
Läkaresällskapet!i!Lund!hade!197!betalande!ledamöter!30/6!2013!(föregående!år!
363).!Denna!minskning!tillskrivs!övergången!till!det!nya!medlemsregistret,!något!
som! har! behövts! under! lång! tid.! Registret! är! nu! uppdaterat! och! sällskapets!
betalande! medlemmar! kommer! förhoppningsvis,! och! troligtvis,! att! återgå! till!
tidigare!nivåer.!Under!året!har!62!nya!medlemmar! invalts.! !Hedersledamöterna!
är!tolv!i!antal.!
!
!
Malmö!141008!
Märta!Leffler!
Sekreterare!!
Läkaresällskapet!i!Lund!
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Bilaga&1:&Stadgeändringar&

Tidigare&formulering& Ny&formulering& Kommentar&

§2. Skulle ledamot under en följd av två år ej erlägga 
årsavgift kan uteslutning ske genom beslut av 
styrelsen som också ger tillstyrkan till eventuellt 
framfört önskemål om utträde ur sällskapet.  

§2. Skulle ledamot under en följd av två år ej erlägga 
årsavgift kan uteslutning ske.!

Detta! sköts! i! praktiken! av! sekreterare! och! skatt1
mästare! varför! styrelsebeslut! bidrar! endast! till!
onödigt!administrativt!arbete.!

§4. Styrelsen skall omfatta 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. 
Ordföranden väljs för ett år och kan omväljas för 
ytterligare högst ett år. Övriga styrelseledamöter kan 
omväljas. 
!

§4.$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. 

Det! har! blivit! svårare! att! rekrytera! styrelseleda1
möter! och! stadgemålen! måste! vara! realistiskt!
uppnåbara.!!

§4.$Vid vårmötet väljs tre revisorer av vilka en skall 
vara auktoriserad. 
!

§4.$Vid vårmötet väljs tre revisorer av vilka en ska 
vara kvalificerad (se kommentarer). 
 
Kommentarer 
1. Begreppet kvalificerad revisor omfattar 
auktoriserad revisor så väl som godkänd revisor, 
båda med examen. 

Läkaresällskapet! har! övergått! till! en! ny!
revisionsbyrå!där!den!som!kommer!sköta!arbete!i!
praktiken!är!godkänd!men! inte!auktoriserad.!För!
att! kunna! undvika! att! auktoriserad! revisor! vid!
samma! byrå! måste! godkänna! arbetet! av! rena!
formalitetsskäl!ändras!denna!formulering.!!

§5. Vid vårmötet väljs en valberedning för det 
kommande verksamhetsåret. Beredningen skall bestå 
av fyra ledamöter med en sammankallande. 
$

§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.  

Tydliggörande! av! ansvar! för! tillsättning! av! val1
beredning.! Lättare!krav!på! antal! valberedare!pga!
rekryteringsproblem.!

§6.$Styrelsens sammanträden bör  vara 
protokollförda. Styrelsens beslut kan fattas per 
capsulam men fordrar då enighet. 

§6.$Styrelsens sammanträden ska vara 
protokollförda. Styrelsens beslut kan fattas per 
capsulam men fordrar då enighet. 

Styrelsens! sammanträden! skall! vara! protokoll1
förda.!


