
Protokoll för Svenska Fotkirurgiska Sällskapets Årsmöte i Luleå, 180201. 

• Mötets öppnande

Svenska fotkirurgiska sällskapets ordförande Bengt-Erik Larsson öppnade mötet.

• Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare

Årsmötet valde årsmötesfunktionärer enligt följande: ordförande Bertil Romanus, Sekreterare 

Anna Mellberg Henriksson, protokolljusterare Klas Edin och Anders Sundelin.

• Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet förklarades av årsmötet stadgeenligt utlyst. 

• Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

• Styrelsens årsberättelse

Styrelsens Årsberättelse 2017 föredrogs av SFS ordförande Bengt-Erik Larsson. Denna delades ut

till samtliga årsmötesdeltagare. Se bilaga.

• Ekonomisk redovisning för 2017. 

Ekonomisk redovisning för 2017 föredrogs av SFS kassör Mats Billsten. Konstaterades att 

ekonomin är fortsatt god, trots ett underskott på ca 90000 kr i resultaträkningen för 2017. 

Orsaken är främst ett mindre överskott från årsmötet i Göteborg 2017 än tidigare år, samt 

utgifter för arbetet med Nationella Rekommendationer. Den ekonomiska redovisningen delades

ut till samtliga årsmötesdeltagare. Se bilaga.

• Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse för året 2017 redovisades av SFS revisor Dan Linvik. I berättelsen föreslås 

årsmötet bevilja styrelse och kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

• Beslut om Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade i enlighet med lämnad revisionsberättelse att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017. 

• Val av delar av styrelsen



Klas Edin har meddelat att han lämnar styrelsen. Val till styrelsen gjordes enligt nedanstående 

förslag från valberedningen:

Sekreterare: Anna Mellberg Henriksson, Sundsvall, 2 år.

Utbildningsansvarig Mattias Callreus, Malmö, 2 år

Hemsideansvarig: Anna Östberg-Elmlund, Danderyd, 2 år

Övriga i styrelsen sittande på mandat sedan tidigare:

Ordförande: Bengt-Erik Larsson, Falun

Kassör: Mats Billsten, Malmö

Vetenskaplig sekreterare: Arne Lundberg, Visby

Vice sekreterare: Hans Wahlström, Stockholm

• Val av revisor och revisorssuppleant

Enligt förslag från valberedningen väljer årsmötet Dan Linvik, Ljungby till revisor och Anders 

Eriksson, Hudiksvall till revisorsuppelant. Båda väljs på 1 år.

• Val av valberedning

Liliane Helger, Emil Kilander och Lars-Erik Lindahl har ingått i valberedningen. Sammankallande 

är Liliane Helger. Sittande valberedning omväljs på ett år av årsmötet.

• Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade att årsavgift för 2018 förblir oförändrad. 

- Medlemskap SFS inkl Fotkirurigsk tidskrift 300 kr/år

-Medlemskap SFS inkl tidning + EFAS 850 kr/år

-Företagsmedlem 2000 kr/år

• Utbildningsfrågor, SK-kurser, SOF, möten

SK-liknande kursen i fotkirurgi kommer att arrangeras i Malmö under våren -18.

Göteborgs dissektionskurs i Fotkirurgiska tekniker arrangeras även i år.

Foot-and Ankle Academy fortsätter som planerat. 

SOF i Karlstad 2018. Tveksamhet kring deltagade från SFS och även andra delföreningar då 

Speciality-Day ligger sist i programmet på fredagen under SOF-veckan. Mycket arbete ligger 

bakom arrangemanget. Uppslutningen under Speciality-Day var vid senaste SOF-mötet mycket 

dålig då många mötesdeltagare är på väg hem. Styrelsen har framfört detta till SOF-



arrangörerna.

• Fotkirurgisk tidskrift

Redaktör Anna Bondensson kommer att avgå under våren. I dagsläget finns ingen ersättare.

• Hemsida

Uppdateras kontinuerligt med kurser. PM, pstientinformationer och fallbeskrivningar efterlyses 

för att kunna läggas ut på hemsidan.

• EFAS

Rapport från Maria Cöster. Inget EFAS-möte under året. Det arrangerades istället ett IFFAS- 

möte i Portugal under hösten. Arbetet i Score-gruppen fortgår men är ännu inte färdigställt.

• Nästa årsmöte

Beslutades att SFS kommande årsmöte arrangeras i Falun 24-25 januari 2019.

• Övriga frågor 

Frågan om tidningens framtid som papperstidning och i digital form, eller övergång till endast 

digital version togs upp i årsmötet, och beslutades att man ska fortsätta att utge tidningen i 

pappersform och digital version. 

• Mötets avslutning

Mötesordförande Bertil Romanus tackade styrelsen för det gångna årets arbete. Han tackade 

också för förtroendet att återigen valts till SFS årsmötes ordförande.

Årsmötet förklarades avslutat.
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