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Verksamhetsberättelse 2005 för Stiftelsen Linköpings 
Läkaresällskaps Forskningsfond  

Styrelsens sammansättning under året framgår av verksamhetsberättelsen för 
Linköpings Läkaresällskap. 

Revisorer se verksamhetsberättelsen för Linköpings Läkaresällskap. 

Valberedning se verksamhetsberättelsen för Linköpings Läkaresällskap. 

Linköpings Läkaresällskaps Forskningsnämnd framgår av verksamhetsberättelsen 
för Linköpings Läkaresällskap. 

Styrelsen som är gemensam för Linköpings Läkaresällskap och Stiftelsen Linköpings 
Läkaresällskaps Forskningsfond har sammanträtt åtta gånger. För att öka tydligheten i 
styrelsens arbete är detta uppdelat i frågor rörande Läkaresällskapet respektive frågor 
rörande Stiftelsen. Aktuella frågor har varit vetenskapliga aktiviteter, forskningsbidrag, 
resestipendier, stadgeändringar och driften av Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps 
Forskningsfonds hus.  

Stadgarna. Ändringar i stadgarna för Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forsk-
ningsfond, vilka beslutades av extra föreningsmöte 2003 och årsmötet 2004, godkändes 
av tillsynsmyndigheten med tillägget att stadgarna från 1975 ska finnas tillgängliga 
tillsammans med de nyantagna stadgarna. 

Forskningsnämnden har sammanträtt en gång. Genom sammanlagt 10 inlämnade 
forskningsansökningar, varav en obehörig och två för sent inkomna, söktes totalt 
757 920 kr (1 342 500 kr år 2004).  
Nämnden föreslog utdelning av forskningsbidrag på sammanlagt 180 000 kr (150 000 
kr), till fyra (sju) projekt, vilket godkändes av styrelsen för Stiftelsen Linköpings 
Läkaresällskaps Forskningsfond. 
1. Karin Björnström Karlsson Anestesimedels cellulära verkningsmekanismer. 30 000 kr 
2. Fredrik Kugelberg Fördjupad analys av enantiomerselektiv farmakologi för nyare antidepressiva 

läkemedel 50 000 kr 
3. Helen Lundqvist Gustafsson Inflammationssvar vid biomaterialinfektioner. 50 000 kr 
4. Anna Oscarsson Risk/benefit med ASA i samband med icke-hjärtkirurgi. 50 000 kr 

Dessutom föreslogs utdelning av sju (tre) resestipendier på sammanlagt 68 000 tkr 
(20 000 kr), vilket godkändes av Stiftelsens styrelse.  
1. Thomas Abrahamsson till European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology And 

Nutrition ESPGHAN, 38th Annual meeting, Porto Portugal 2005-06-01 – 04 med postern Intestinal 
microbiota in infants supplemented with the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri 10 000 kr 

2. Karin Björnström Karlsson till Scandinavian Society of Anaesthesiology & Intensive Care Medicine, 
Reykjavik Island 2005-06-29 – 07-03 för två orala presentationer Propofol uses the phosphatidyl-
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inositol-3-kinase to regulate actin reorganisation och Different effects of sevoflurane and isoflurane 
on neuronal actin cytoskeleton 10 000 kr 

3. Anna Fyrberg till European Society for the Study of Purine and Pyrimidine Metabolism in Man, 10th 
symposium, Prag Tjeckien 2005-06-08 – 11 med postern Evidence of cell cycle-dependent regulation 
of Deoxycytidine kinase and cytosolic 5´-nucleotidase-I activity 8 000 kr. 

4. Tomas Goscinski till Scandinavian Society of Anaesthesiology & Intensive Care Medicine, Reykjavik 
Island 2005-06-29 – 07-03 med orala presentationen Photoplethysmography for central and 
obstructive apnea detection 10 000 kr. 

5. Johanna Sjöwall till 10 International Confenerce on Lyme borreliosis and other tick-borne diseases, 
Wien, Österrike 2005-09-11 – 15 med postern A prospective follow-up study of patients with erythema 
migrans: relation between clinical outcome, in vivo cytokine expression in patient skin biopsies and 
borrelia genotype? 10 000 kr. 

6. Jeanette Wahlberg till The 8th Meeting of the Immunology of Diabetes Society, Awaji Island, Japan, 
2005-10-06—09 med postern Atopic symptoms and beta-cell autoimmunity during the first two years 
of life specificerade kostnader dock max 10 000 kr. 

7. Karin Björnström Karlsson för Post-doc-studier 6 mån medio 2006 vid Leicester Royal Infirmary, UK 
specificerade resekostnader dock max 10 000 kr. 

För att stimulera deltagande i Riksstämman 2005 i Stockholm har styrelsen dessutom 
beviljat bidrag med halva kostnaden dock max 5 000 kr för gemensam bussresa för 
samtliga läkarstuderande medlemmar av Linköpings Läkaresällskap till Riksstämman 
(utfallet blev 3 500 kr + moms).  

Husfrågor. En särskild husgrupp med ordföranden, skattmästaren, ”hustomten” och 
vicevärden har haft de regelbundna kontakter och samverkat med representanter för 
Restaurang Albatross Kuhn och Anneli Holgersson. Överläggningarna redovisas fort-
löpande med minnesanteckningar och presenteras vid styrelsens möten. 
Hyresgästerna i lägenheterna har haft anknytning till medicinsk verksamhet. För gäst-
forskare har emellertid utnyttjandet periodvis varit begränsat, särskilt av det separata 
övernattningsrummet. Information om att denna förnämliga möjlighet lämnas åter-
kommande till representanter för HU och US, för att få ständig uthyrning. 
Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare är utarrenderade till Albatross 
och dessa lokaler nyttjas både till konferenser, vetenskapliga och andra möten och som 
festvåning. Förväntningarna om ökade nettointäkter med nytt 3-årigt hyresavtal har 
infriats det första året, främst tack vare minskade kostnader. En befarad reduktion av 
hyresintäkten uteblev; i stället sågs ökad hyresintäkt med drygt 21 tkr. 

Mötesaktiviteter 
 Årsmöte hölls den 24 februari. Vid de efterföljande vetenskapliga förhandlingarna 
talade professor Thomas Skogh, Reumakliniken, US, sektion reumatologi IMK HU över 
ämnet Reumanytt - vad är reumatism? Därefter avåts en gemensam måltid. 
 Vårmötet hölls den 10 maj. Överläkare Anders Persson, CMIV talade på temat En bild 
säger mer än tusen ord. Mötet avslutades med en gemensam måltid. 
 Medlemsmöte hölls den 7 december i Läkaresällskapets Hus med förläsning av över-
läkaren docent Bengt Magnusson ÖNH US om Mellanörats tryckreglering och perso-
nen mellan öronen. Kvällen avslutades med ett stort välsmakande julbord. 
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 Populärvetenskapliga föreläsningar för allmänheten har hållits av professor 
Anders G Olsson om lipidrubbningar och hjärtkärlprofylax och av professor Johnny 
Ludvigsson om diabetes. 

 Årsredovisningen med reviderad balans- och resultaträkning redovisas utförligt av 
skattmästaren vid årsmötet med Linköpings Läkaresällskap den 22 februari 2006. 

 Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond redovisar för år 2005 en 
ingående balans 13 224 tkr (13 180 tkr 2004, 13 441 tkr 2003) och en utgående balans 
14 174 tkr. Tillgångarna vid årets slut fördelas, efter avskrivningar, på Läkaresällska-
pets Hus 8 651 tkr (61 %), aktier o.a. värdepapper 4 760 tkr (34 %) och resten är om-
sättningstillgångar på bank och plusgiro. Samtliga inventarier i lägenheterna och loka-
lerna är avskrivna. Inventarierna i lägenheterna behöver fortlöpande förnyas, medan 
merparten av inventarierna i bottenvåning och källare har övertagits av hyresgästen 
Albatross.  
Skulder: Låneskulden för huset är 113 tkr. För forskningsbidrag och resestipendier, som 
utdelats men ännu inte betalats, är avsatt 30 tkr (0 kr 2004). Övriga skulder 19 tkr (11 
tkr). 
Intäkter: Hyrorna var från Albatross 167 tkr (+ 21 tkr jämfört med år 2004) och från 
lägenheterna 258 tkr (- 4 tkr). Donationerna uppgick till 521 tkr (+ 474 tkr), främst 
genom en förnämlig donation på 500 tkr samt genom drygt 17 tkr från den 70 % -iga 
andelen av Läkaresällskapets medlemsavgifter och ännu ett välkommet bidrag från 
Gammeldansens vänner. Inga testamentsgåvor. Avkastningen på värdepapper var 162 
tkr (161 tkr). Bidraget från Boverket för att fastigheten är kulturminnesskyddad reduce-
rades till 33 tkr (44 tkr).  
Kostnader: Driften av huset blev billigare bland annat på grund av att kostnaderna för 
sophämtning betalas av Albatross. Tekniska verken (värme, el, vatten) kostade 117 tkr 
(138 tkr år 2004 inkl sopor), reparationer och underhåll 33 tkr (57 tkr), försäkringar 10 
tkr (11 tkr). Revisorsarvode 10 tkr (32 tkr för 2003+2004).  Bankkostnader och förvalt-
ningen av aktier och värdepapper 5 tkr (oförändrat). Kostnader vid Linköpings Läkare-
sällskaps vetenskapliga möten 0 tkr (13 tkr) och för annonsering inför de populärveten-
skapliga föreläsningarna 13 tkr (0 tkr). Buss till Riksstämman för studenterna 3 tkr (0 
tkr). Styrelsens omkostnader (bl.a. medlemsavgift Fastighetsägarna, tillsynsavgift Läns-
styrelsen) var 8 tkr (2 tkr). Räntan på huslånet var 16 tkr (28 tkr) och amorteringarna 
oförändrat 150 tkr. Lånet slutbetalas 2006. 
Rörelseresultatet var 415 tkr. Resultatet inkluderande donationer, årets avskrivningar 
och återföring av tidigare avskrivningar var 1 324 tkr (382 tkr). Likviditeten är god (720 
tkr). Styrelsen har beslutat att härav skall 500 tkr placeras långsiktigt. Under året har 
262 tkr (193 tkr) anslagits för forskningsbidrag, varav 232 tkr har utbetalats.  
Med anledning av ändrade redovisningsprinciper under 2004 redovisas inte beslutade anslag i resultat-
räkningen. Ändringen innebär att stiftelsen redovisar högre årsresultat som tillförs eget kapital. Anslagen 
bokförs istället direkt mot eget kapital vilket medför samma nettoeffekt på stiftelsens eget kapital som 
tidigare.  
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STYRELSEN VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ 
NÅGOT SÄTT UNDER 2005 BIDRAGIT MED INSATSER FÖR ATT STÄRKA 

STIFTELSEN LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAPS FORSKNINGSFOND 

Orvar Finnström Sivert Lindström Lennart Tegler 
ordförande vice ordförande sekreterare 

Torbjörn Ledin Thomas Franzén Karl-David Hjalmarsson 
skattmästare 
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