
 

Protokoll från Årsmöte i 
 Svensk Barnkirurgisk Förening  

via Zoom 210825 
 

1. Mötet öppnas 
Föreningens ordförande CG öppnade mötet och gick igenom hur kallelsen skickats ut 
och att detta var gjort i enlighet med föreningens stadgar. 
Föreningens sekreterare gick igenom hur röstningsförfarande och tekniska problem etc 
skulle hanteras då mötet skedde digitalt via Zoom.  
 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 
Sittande ordförande och sekreterare valdes enhälligt. 
 

3. Val av justeringspersoner 
EG och AS (Uppsala) föreslogs till justeringspersoner och valdes enhälligt. 
 

4. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes med tillägg av tre övriga frågor:  
- Hantering av kostnader för hemsidan (fråga initierad av revisorerna). 
- Om föreningen skall tillverka nya pins med föreninges logotyp. 
- Utdelande av pris för bästa abstract på dagens barnkirurgiska program vid 

Kirurgveckan 2021. 
 

5. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll 
Det tidigare protokollet har funnits på hemsidan. Årsmötet beslutade enhälligt att 
lägga detta till handlingarna. 
 

6. Styrelsens årsberättelse 2020-2021  
Ordföranden gick igenom årsberättelsen (Bilaga 1). 
 

7. Skattmästarens rapport, beslut om årsavgift  
Skattmästare LH gick igenom bokslutet för 2021-21 (se Bilaga 1) där föreningen 
uppvisade ett underskott med 13362kr. Detta underskott förklaras av att föreningen 
inte hade någon intäkt från kirurgveckan under verksamhetsåret då Kirurgveckan 2020 
ställdes in pga Covid-19-epidemin. Föreningen har dock en stabil ekonomi med ett 
utgående saldo om 362369kr på sitt konto i SEB samt 169203kr på sitt räntefondkonto 
i SEB. 
Styrelsen föreslog att baserat på föreningens stabila finanser skall årsavgiften förbli 
oförändrad på 350kr för fullt betalande medlemmar, 175kr för pensionärer samt 0kr 
för hedersmedlemmar.  
Årsmötet beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag om oförändrad årsavgift. 

 
8. Revisionsberättelse – styrelsens ansvarsfrihet 

Revisor LT gick igenom revisionsberättelsen (Bilaga 2). Revisorerna yrkade på att 
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.  
Dock påpekade man två specifika kostnader i bokslutet: 
- Att kostnaden om 140kr/månad till SEB bedömdes som hög. 



 

- Att kostnaden om 22000kr/år för administration för hemsidan bedömdes som hög 
och revisorerna rekommenderade att frågan skulle diskuteras på Årsmötet. 

 
Styrelsen beviljades därefter enhälligt ansvarsfrihet av Årsmötet. 

 
9. Valberedningens förslag till ledamöter  

Sammankallande i valberedningen, EG, gick igenom valberedningens förslag som såg 
ut som följer: 
Val av styrelseledamöter:  

• LH (omval för första gången), EO (omval för första gången), JN (omval för 
första gången), JD (omval för första gången), CMB (omval för andra gången), 
MB (nyval). Utöver detta sitter AS och AG kvar på sina mandat (invaldes 
2020). 

Val av ordförande:  
• LH 

Val av två revisorer och suppleant:  
• GB, ALG (revisorer) AS (suppleant) 

Val av ledamot i valberedningen:  
• GRE 

 
Vidare föreslog valberedningen att styrelsen skull få förslå representant och suppleant 
till SLS styrelse. Styrelsen lade därför fram följande förslag:  

• Den som väljs till ordförande i föreningen av Årsmötet (ledamot) samt den 
styrelsemedlem som väljs av styrelsen till vice ordförande (suppleant) 

 
10. Val av styrelseledamöter  

Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom av Årsmötet. 
 

11. Val av ordförande 
Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom av Årsmötet. 
 

12. Val av revisorer och suppleant 
Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom av Årsmötet. 
 

13. Val av ledamot i SLS fullmäktige samt suppleant 
Styrelsens förslag röstades enhälligt igenom av Årsmötet. 
 

14. Val av ny ledamot i valberedningen  
Valberedningens förslag röstades enhälligt igenom av Årsmötet. 

 
15. Information stadgerevision 

Årsmötet 2020 uppdrog till styrelsen att arbeta fram förslag för hur man skulle hantera 
ifall en ordförande avsade sig uppdraget under innevarande år. JD gick igenom 
styrelsens arbete med denna fråga och de två förslag till stadgeförändring av §7 som 
tagits fram.  
De två förslagen skillde sig i att det i det ena skulle innebära att de i stadgarna 2-åriga 
ordförandeperiorna för en ort skulle bibehållas och i det andra skulle rotationen 
ovillkorligen fortsätta till nästa ort. Förslagen lydde enligt följande: 
Förslag 1 (ändringen kursiverad och fet stil): 



 

Föreningens angelägenheter handläggs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av 
ordförande, vice ordförande och tillika skattmästare, sekreterare, vetenskaplig 
sekreterare, samt fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för två år. 
Ordförande väljs för sig. Ordförandeskapet skall rotera mellan de fyra barnkirurgiska 
klinikerna. Rotationen skall ske i ordningen: Stockholm, Uppsala, Göteborg och 
därefter Lund. Ordförandeposten skall rotera med 2 års rotation. I händelse av att 
ordföranden avsäger sig posten mellan två årsmöten, övertas ordförandeskapet av 
vice ordförande fram till nästföljande årsmöte. Vid nästföljande årsmöte skall ny 
ordförande utses med bibehållande av de fastställda rotationsintervallen. Övriga 
poster fördelas internt inom styrelsen. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör SLS 
bör vara läkare. Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar i SLF. Omval till styrelsen 
kan ske högst två gånger. Varje barnkirurgisk klinik i Sverige skall ha minst en 
representant i styrelsen. Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, som 
utses av årsmötet för ett år. 
 
Förslag 2 (ändringen kursiverad och fet stil): 
Föreningens angelägenheter handläggs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av 
ordförande, vice ordförande och tillika skattmästare, sekreterare, vetenskaplig 
sekreterare, samt fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för två år. 
Ordförande väljs för sig. Ordförandeskapet skall rotera mellan de fyra barnkirurgiska 
klinikerna. Rotationen skall ske i ordningen: Stockholm, Uppsala, Göteborg och 
därefter Lund. Ordförandeposten skall rotera med 2 års rotation. I händelse av att 
ordförande avsäger sig posten mellan två årsmöten övertas ordförandeskapet av vice 
ordförande fram till nästföljande årsmöte, varvid ordförandeskapet ovillkorligen 
roterar till nästa ort. Övriga poster fördelas internt inom styrelsen. Styrelseledamot 
som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare. Samtliga i styrelsen ska vara 
medlemmar i SLF. Omval till styrelsen kan ske högst två gånger. Varje barnkirurgisk 
klinik i Sverige skall ha minst en representant i styrelsen. Styrelsens förvaltning skall 
granskas av två revisorer, som utses av årsmötet för ett år. 
 
Härefter följde en diskussion om vad skillnaden praktiskt skulle bli mellan de två 
alternativen.  
Frågan väcktes om nackdelarna med av att ha strikta intervall mellan orterna. Den 
frågan diskuterades dock ingående under Årsmötet 2020 och låg utanför det som 
kunde ändras på vid detta Årsmöte. 
 

16. Val gällande förslag på stadgeförändring 
Röstningsförfarandet gicks igenom. De två förslagen till ändring av §7 (se punkt 16 
ovan) skulle först ställas mot varandra. Där skulle enkel majoritet räcka för att  välja 
förslag att gå vidare med. Därefter skulle det vinnande förslaget ställas mot avslag. För 
att stadgefändring skulle gå igenom behövde kvalificerad majoritet behöva uppnås, 
annars skulle frågan bordläggas till nästa Årsmöte. 
I första omröstningen fick Förslag 1 (dvs bibehållet 2-årsintervall i 
rotationsordningen) 76% av rösterna.  
I andra omröstningen röstade 85% för att Förslag 1 skulle införas som stadgeändring. 
Således ändrades §7 i stadgarna till: 
 

§7 
Föreningens angelägenheter handläggs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av 
ordförande, vice ordförande och tillika skattmästare, sekreterare, vetenskaplig 



 

sekreterare, samt fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för två år. 
Ordförande väljs för sig. Ordförandeskapet skall rotera mellan de fyra barnkirurgiska 
klinikerna. Rotationen skall ske i ordningen: Stockholm, Uppsala, Göteborg och 
därefter Lund. Ordförandeposten skall rotera med 2 års rotation. I händelse av att 
ordföranden avsäger sig posten mellan två årsmöten, övertas ordförandeskapet av vice 
ordförande fram till nästföljande årsmöte. Vid nästföljande årsmöte skall ny 
ordförande utses med bibehållande av de fastställda rotationsintervallen. Övriga poster 
fördelas internt inom styrelsen. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör SLS bör 
vara läkare. Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar i SLF. Omval till styrelsen kan 
ske högst två gånger. Varje barnkirurgisk klinik i Sverige skall ha minst en 
representant i styrelsen. Styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer, som 
utses av årsmötet för ett år. 
 

17. Nya medlemmar i föreningen  
Följande ansökningar om att få tas upp som medlemmar i föreningen hade inkommit: 
Göteborg: LH, SAH, KGJ 
Uppsala: TH, HN, ON  
Stockholm: MBV 
 
Dessa personer valdes enhälligt in av Årsmötet som medlemmar i föreningen. De nya 
medlemmarna uppmanades att ta kontakt med föreningens sekreterare och meddela 
personnummer och mail-adress så att medlemsregistret kan uppdateras. 
 

18. Viktiga frågor för arbetsordningen 2021–2022 
Ordföranden gick igenom de frågor som den avgående styrelsen hade som förslag att 
den tillträdande styrelsen skall arbeta vidare med under året. Dessa frågor innefattade 
följande: 
• Fortsatt arbete med kirurgveckan, fortbildning, ST utbildning 
• Fortsatt arbete med kvalitetsregister och vårdprogramsgrupper 
• Revidera dokumentet ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiska centra” 
• Skapa vårdprogramsgrupp kring diagnosen retentio testis 
• Skapa en integritetspolicy 
• Se över kostnader för administration av hemsidan samt undersöka olika alternativ 
• Avgiftsförhandling bankavgift SEB 
• Arbeta med frågan om möjlighet att delta på onsdagsbanketten på Kirurgveckan 
• Arbeta fram en lösning med SLS angående administrationen av medlemsavgiften 
• Utreda behov av bakjoursskola inom barnkirurgi 

 
Utöver ovanstående inkom förslag om att utreda kostnaden och eventuellt skaffa nya 
pins till föreningens medlemmar (se 19 övriga frågor  nedan). 

 
 

19. Övriga frågor 
a. Hantering av kostnader för hemsidan (fråga initierad av revisorerna). 

Denna fråga hade redan föreslagits att utredas av styrelsen under kommande 
år. Diskussion där flera medlemmar påpekade att hemsidan fungerat mycket 
bra sedan dess hantering tagits över av FM i Göteborg och att kostnaden i 
sammanhanget upplevdes som skälig. 
 
 



 

b. Om föreningen skall tillverka nya pins med föreninges logotyp. 
Frågan initerades av JD. Bakgrunden är att föreningen för mer än 10 år sedan 
tog fram sin logotyp samt tillverkade ett stort antal pins som skulle delas ut till 
nya medlemmar. Detta gjordes under några år men dessa pins försvann sedan. 
Efter diskussion uppdrog Årsmötet till styrelsen att utreda frågan om kostnad 
och eventuellt införskaffa nya pins. 

c. Utdelande av pris för bästa abstract på dagens barnkirurgiska program 
vid Kirurgveckan 2021. 
NW (barnkirurg Oxford) tilldelades pris för bästa abstract vid kirurgveckan 
2021. 

 
20. Mötets avslutande  

Mötesordföranden tackade de personer som fullgjort formella uppdrag för föreningen 
under året och avtackade dem som avslutar sina uppdrag. LH tackade CG för hennes 6 
år i styrelsen varav de sista två som ordförande. Därefter avslutades årsmötet. 
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