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Vid! medlemsmötena! har! cirka! 10>25! medlemmar! närvarit,! med! undantag! av!
mötet!i!maj!då!närvaron!var!betydligt!högre.!Vid!de!flesta!tillfällen!har!cirka!10>
25! deltagit! i! efterföljande! mingel.! Mötena! har! hållits! på! Locus! Medicus! i! både!
Lund! och!Malmö! och! till! stor! del! i! samarbete!med!Medicinska! föreningen!men!
även! Kandidatföreningen.! Då! besökarantalet! har! varit! lågt! på!mötena! i! Malmö!
kommer!medlemsmötena!fortsättningsvis!huvudsakligen!förläggas!till!Lund.!
!

Den!4!sept!! Kris& eller& utveckling?& Valdebatt& om& Skånes& sjukvård.!
Årsmötesförhandlingarna! senarelades! då! LiL! arrangerade!
denna! debattkväll! i! Jubileumsaulan,! SUS!Malmö! innan! valet.!
Regionpolitiker! Stefan! Lamme! (M),! Henrik! Fritzon! (S),!
Anders!Åkesson!(Mp)!och!Eva!Lenander!(ViS)! inbjöds! till!en!
paneldiskussion!om!vården!med!Anders!Anell,! adj!professor!
vid!Institutet!för!ekonomisk!forskning,!som!moderator.!!

Den!16!okt!!! Årsmöte.& Tarmens& mikrobiota& –& kroppens& nya& organ.&
Sedvanliga! årsmöteshandlingar! gicks! igenom! följt! av! före>
drag.! Siv! Ahrné,! professor! i! industriell! näringslära! och! livs>
medelskemi,! och! ordförande! Bengt! Jeppsson,! professor! i!
kirurgi,! berättade! om! tarmflorans! roll! i! flera! sjukdoms>
tillstånd.!Mötet!ägde!rum!i!Belfragesalen!på!BMC!i!Lund.!

Den!20!nov!! Ebola:& vad& vet& vi& och& vad& kan& vi& göra?& Patogenes,& klinik& och&
epidemiologi.! Infektionsläkare! Fredrik! Månsson! och! virolog!
Anders!Widell!höll!en!gedigen!föreläsning!om!ebola!på!Locus!
Malmoensis.!

Den!26!feb!!! Kommer& alla& läkare& syssla& med& röntgen& i& framtiden?& Peter!
Aspelin,!professor!i!radiologi!vid!KI!tillika!tidigare!ordförande!
i! SLS,! berättade! om! utvecklingen! inom! imaging! och!
kommande! utmaningarna! inom! radiologins! framtid.! Mötet!
ägde!rum!på!Locus!Lundensis.!

Den!19!mars!! Nya&ST&och&det&livslånga&lärandet.&Ola!Björgell,!överläkare!vid!
VO! Bild>! och! Funktion! i! Malmö! samt! regionöverläkare! för!
AT/ST,!berättade!om!hur!nya!ST>utbildningen!2015!är! tänkt!
att!fungera.!Mötet!ägde!rum!på!Locus!Malmoensis.!

Den!23!apr!! Vårmöte! med! utdelning! av! Anna>Greta! Crafoords! pris! för!
bästa! avhandling! 2014.! Priset! delades!mellan! Daniel! Ansari!
och! Malin! Åkerblom.! Tidigare! styrelseledamöter! och! revi>
sorer! Ingmar!Rosén,!Torsten!Holmdahl,!Frank!Wollheim!och!
Stig!Persson!avtackades.!

Den!6!maj!! LiL! stod! värd! för! gemensamma! mötet! med! Kungliga! Fysio>
grafiska!Sällskapet.!Nobelpristagare!Edvard! I!Moser!bjöds! in!
och! höll! ett! välbesökt! föredrag! med! titeln! Grid& Cells& and&
Cortical&Maps&for&Space!i!sjukhusaulan!på!Blocket.!Eftersitsen!
ägde!rum!i!Belfragesalen.!



!
!
Styrelsens!arbete:!!
Under! verksamhetsåret! har! hemsidan! och! den! nya! medlemsdatabasen! fortsatt!
förbättrats.!!Styrelsen!har!även!fortsatt!med!föryngringsprocessen!vilket!har!varit!
framgångsrikt.!Fondsekreterare!och!skattmästare!har! lagt!ner!mycket!arbete!på!
att! ordna! upp! bland! stiftelserna! i! samband! med! registreringskrav! från!
Länsstyrelsen.! Rutinarbetet! med! planering! av! medlemsmöten,! frågor! kring!
stipendie>! och! prisutdelning! samt! allmänna! föreningsangelägenheter! har!
bedrivits!i!vanlig!ordning.!
!
Styrelsen! upplystes! om! att! SLS! har! bytt! räkenskapsårsperiod! och! tid! för!
fullmäktige! har! flyttats.! Kontakten! med! vår! moderförening! SLS! har!
återupprättats! och! ordförande! Bengt! Jeppsson! samt! sekreterare! Märta! Leffler!
närvarade!vid!SLS!fullmäktige!5!maj!2015!i!Stockholm.!!
!
Stadgeändringar&
Stadgeändringar!(se!bilaga!1)!antogs!för!andra!och!slutgiltiga!gången!2014>10>16.!
!
Hemsidan&
Sidan! för!Bengt! Lindskogs! stiftelse!har!uppdaterats.! Tydligare! instruktioner! för!
ansökan! till! läkarstudentstipendierna! har! tagits! fram! och! publicerats! på!
hemsidan.!Under!verksamhetsår!2015/16!planerar!styrelsen!att!fortsätta!arbeta!
med!de!enskilda!fondernas!sidor!samt!ta!fram!ett!digitalt!system!för!hantering!av!
förslag!till!utdelning!från!stiftelsenämnderna.!
!
Samarbete&med&studenter&
LiL! har! upprättat! en! överenskommelse! med! Medicinska! föreningen! i! Skåne!
avseende! fortsatt! samarbete.! LiL! har! även!numera! stående!platser! på!Corbalen!
och!Toddydagsfesten! till! kandidatstipendiaterna! för! att! uppmuntra!närvaro! vid!
utdelning!av!diplom!vid!dessa!tillställningar.!
!
Fonder&och&stiftelser&
Arbetet! med! Jubileumsfonden! fortsätter! och! fondsekreterare! Björn! Jonson!
fortsätter! kämpa! med! att! äska! pengar.! Avsikten! med! Jubileumsfonden! är! att!
bredda! LiLs! utdelningsmöjligheter! geografiskt! och! disciplinärt! till! att! passa!
moderna!medicinvärlden.!Förslag!till!ett!flertal!stadgeändringar!gällande!enskilda!
fonder!och!stiftelser!håller!på!att!arbetas!fram!i!samband!med!sammanslagningar!
och!registrering!hos!Länsstyrelsen.!Bengt!Lindskog!har!mycket!generöst!donerat!
1!miljon!kronor!till!sin!fond!som!förstärkning.!
!
Ekonomi!i!korthet:!!!
Läkaresällskapets!allmänna!kassa!och! förvaltade!stiftelsers!kapital!utgjorde!den!
1/7! 2014! 41! milj! och! den! 30/6! 2015! 46! milj.! Fritt! kapital! som! kan! utnyttjas!
under!verksamhetsåret!15/16!utgör!1!391!000!kr.!Under!14/15!har!1!086!000!kr!
beviljats! i! bidrag! och! stipendier.! I! övrigt! hänvisas! till! Årsredovisningarna! för!
respektive!stiftelse!och!Allmänna!kassan.!
!!
!



Pris!och!stipendier:!
Det!inkom!trettio!resestipendieansökningar!2015>01>27!varav!fjorton!beviljades.!!
7!500!kronor!erhölls!för!resor!inom!Europa!och!15!000!kronor!för!resor!utanför!
Europa!som!bidrag!till!kongressresor!med!aktivt!deltagande!med!presentation!av!
forskningsresultat.! Sammanlagt! utdelades! 171!250! kronor! från! resestipendie>
fonden.!
!
Ur! Bengt! Lindskogs! stipendium! och! bidrag! för! forskning! inom! medicinens!
historia! har! totalt! 20!000! kronor! delats! ut! till! Ulf! Jakobsson,! Jonatan!Wistrand,!
Alexandra!Nicolaidis!samt!Erik!Wareborn.!
!
Läkarstipendierna! utökades! till! fyra! stycken!per! termin! fr.o.m.! VT2013.! ! Under!
höstterminen!inkom!tjugosju!ansökningar!och!under!vårterminen!inkom!fjorton.!
Tre!studenter!under!hösten!och!fyra!under!våren!erhöll!stipendier!på!5!000!SEK!
var.!!
!
Till! Anna>Greta! Crafoords! pris! för! bästa! avhandling! 2014! vid! medicinska!
fakulteten,! Lunds! universitet,! nominerades! 10! avhandlingar.! I! år! delades! priset!
mellan! Daniel! Ansari! för! sin! avhandling! Pancreatic& cancer& –& early& detection,&
prognostic&factors&and&treatment!samt!Malin!Åkerblom!för!sin!avhandling!The&role&
of&miRNA& in& neurogenesis& and& cell& proliferation.! I! nomineringskommittén! ingick!
Roland!Andersson,!Måns!Magnusson,!Hakon!Leffler!och!Frank!Wollheim.!
!
Medlemsantal!
Läkaresällskapet!i!Lund!hade!ca!190!betalande!ledamöter!30/6!2014!(föregående!
år!197).!Under!året!har!75!nya!medlemmar!invalts.!!Hedersledamöterna!är!tolv!i!
antal.!
!
!
Malmö!150922!
Märta!Leffler!
Sekreterare!!
Läkaresällskapet!i!Lund!



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! kvalificerad! 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.!


