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Verksamhetsberättelse 2006 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 forskningsbidrag, resestipendier, och driften 
och underhåll av Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfonds hus.  

Forskningsnämnden har sammanträtt en gång. Genom sammanlagt 11 inlämnade 
forskningsansökningar inkomna i tid, söktes totalt 745 350 kr.  
Nämnden föreslog utdelning av forskningsbidrag på sammanlagt 200 tkr till fyra 
projekt, vilket godkändes av styrelsen för Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps 
Forskningsfond. 
1. Henrik Green 50 000 kr 
2. Christoffer Sjöwall 50 000 kr 
3. Johan Mellergård 50 000 kr 
4. Anna Henningsson. 50 000 kr 

Dessutom föreslogs utdelning av 1 resestipendium på sammanlagt 10 tkr vilket 
godkändes av Stiftelsens styrelse.  
1. Fredrik Elinder10 000 kr. 

För att stimulera deltagande i Riksstämman 2006 i Göteborg har styrelsen dessutom 
beviljat bidrag för gemensam bussresa för läkarstuderande till Riksstämman.  

Husfrågor. En särskild husgrupp med ordföranden, skattmästaren, ”hustomten” och 
vicevärden har haft de regelbundna kontakter och samverkat med representanter för 
Restaurang Albatross Helmut Kuhn och Anneli Holgersson. Överläggningarna 
redovisas fortlöpande med minnesanteckningar och presenteras vid styrelsens möten. 
Hyresgästerna i lägenheterna har haft anknytning till medicinsk verksamhet. 
Övernattningsrummet har varit uthyrt i stort sett hela året. 
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Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare är utarrenderade till Albatross 
och dessa lokaler nyttjas både till konferenser, vetenskapliga och andra möten och som 
festvåning. Arrendeintäkten för 2006 var 166 tkr (167 tkr 2005). 
Renovering har skett av samtliga lägenheter. Målning av fönster, väggar i kök och byte 
av bänkskivor har utförts. Ytterdörrar har målats och justering av lås gjorts. Sammanlagt 
har underhåll och reparationer gjorts för 129 tkr. 

 Årsredovisningen med reviderad balans- och resultaträkning redovisas utförligt av 
skattmästaren vid årsmötet med Linköpings Läkaresällskap den 1 mars 2007. 
Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond redovisar för år 2006 en tillgångar 
om sammanlagt 14 687 tkr (14 174 tkr 2005). Tillgångarna vid årets slut fördelas, efter 
avskrivningar, på Läkaresällskapets Hus 8 494 tkr (58 %), aktier och andra värdepapper   
5691tkr (39%), medan resterande är omsättningstillgångar, huvudsakligen tillgodohavande på 
bank och plusgiro. Samtliga inventarier i lägenheterna och lokalerna 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 slutbetald under 2006. Räntan på huslånet var 4 tkr (16 tkr 
2005) och amorteringarna 113 tkr (150 tkr 2005). Av avsatta forskningsanslag under 2005, 30 
tkr, är 15 tkr utbetalt under 2006. Av 2006 års beslutade forskningsanslag, 209 tkr, är 59 tkr 
utbetalt medan återstoden, 150 tkr redovisas som skuld. Intäkter: Arrendeintäkterna från 
Albatross uppgick under 2006 till 166 tkr (167 tkr 2005) och från hyresintäkterna 251 tkr (258 
tkr 2005). Erhållna bidrag/donationer uppgick till 25 tkr (521 tkr 2005 (-496 tkr). Inga 
testamentsgåvor. Avkastningen på värdepapper var 190 tkr (162 tkr 2005), varav 104 tkr 
återinvesterats. Återföring av tidigare års nedskrivning av värdepapper har skett med 464 tkr. 
Reavinster på avyttrade värdepapper uppgick till 19 tkr och förluster på avyttrade värdepapper 7 
tkr. Bidraget från Boverket för att fastigheten är kulturminnesskyddad  var 33 tkr (samma 
belopp 2005).  
Kostnader. Driftskostnader för fastigheten uppgick under 2006 till 148 tkr (127 tkr 2005) 
fördelat på vatten och avlopp 9 tkr, uppvärmning 92 tkr, el 35 tkr, renhållning och städning 3 tkr 
och försäkring 9 tkr. Kostnaderna för reparationer har under året uppgått till 129 tkr och avser 
huvudsakligen reparationer och underhåll av lägenheterna. Förbrukningsinventarier (madrasser) 
har kostat 6 tkr. Revisorsarvode 10 tkr (10 tkr för 2005).  Bankkostnader och förvaltningen av 
aktier och värdepapper 7 tkr (5 tkr 2005). Buss till Riksstämman för studenterna 4 tkr (3 tkr 
2005). Styrelsens omkostnader (bl.a. medlemsavgift till Fastighetsägarna, tillsynsavgift Läns-
styrelsen) var 6 tkr (8 tkr 2005). Resultatet. Rörelseresultatet inklusive avkastning på 
värdepapper för 2006 blev 351 tkr (415 tkr 2005). Efter avskrivningar på byggnaden 157 tkr och 
återföring av tidigare års nedskrivning av värdepapper uppgick resultatet till 658 tkr (1 324 tkr 
2005). Vid en jämförelse av resultatet med 2005 är det framförallt erhållna donationer och 
kostnaden för reparationer av byggnaden som påverkat resultatet för 2006. Likviditeten är god 
och uppgick på balansdagen till 447 tkr (720 tkr 2005). 
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STYRELSEN VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ 
NÅGOT SÄTT UNDER 2006 BIDRAGIT MED INSATSER FÖR ATT STÄRKA 

STIFTELSEN LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAPS FORSKNINGSFOND 
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