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Verksamhetsberättelse 2008 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. Vid ansökningstiden utgång hade inlämnats 
sammanlagt 16 ansökningar till forskningsbidrag (10st) respektive resestipendier (6st ).  
Nämnden föreslog utdelning av forskningsbidrag på sammanlagt 115 tkr till tre projekt, vilket 
godkändes av styrelsen för Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond. 

 
1. Camilla Nilsberth   45 000 kr 
2. Elisabeth Olhager   45 000 kr  
3. Torbjörn Ledin   25 000 kr 
Dessutom föreslogs utdelning av 4 resestipendium på sammanlagt 34 tkr vilket godkändes av 
Stiftelsens styrelse. 
1.   Johan Thorfinn   10 000 kr 
2.   Christoffer Sjöwall       8 000 kr 
3.   Jessica Frisk   8 000 kr 
4.   Thomas Abrahamsson  8 000 kr 

 

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 alla utom en haft anknytning till medicinsk verksamhet.  
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 2008 184 tkr (149 tkr 2007). 
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Mindre reparationer har gjorts, nya markiser har monterats. Sammanlagt har underhåll och 
reparationer gjorts för 38 tkr. 

 Årsredovisningen med reviderad balans- och resultaträkning redovisas utförligt av 
skattmästaren vid årsmötet med Linköpings Läkaresällskap den 10 februari 2009. 

Årets redovisning  
Stiftelsens tillgångar och skulder. Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond 
redovisar per 2008-12-31 tillgångar om sammanlagt 13 191 tkr (14 031 tkr 2007). Tillgångarna 
fördelar sig på Läkaresällskapets Hus 8 180  tkr ( 62 %), aktier och andra värdepapper 4 566 tkr 
( 35%) medan resterande är omsättningstillgångar, huvudsakligen tillgodohavande på bank och 
plusgiro. Av avsatta forskningsanslag och resestipendium under 2008, 149 tkr, är 139 tkr 
utbetalt under 2008. Övriga skulder är periodiseringsposter för el, värme samt revision och 
rådgivningstjänster. 

Årets intäkter. Arrendeintäkterna från Albatross uppgick under 2008 till 184 tkr (149 tkr 2007) 
och hyresintäkterna till 275 tkr (257 tkr 2007). Erhållna bidrag/donationer har under 2008 
uppgått till 1 tkr (0 tkr 2007). Bidraget från Boverket för att byggnaden är kulturminnesmärkt 
har uppgått till 11 tkr, (17 tkr 2007). Avkastningen på värdepapper var 132 tkr (181 tkr) varav 
33 tkr har återinvesterats. Nedskrivning av värdepapper har skett med 998 tkr. Reavinster på 
avyttrade värdepapper uppgick till 0 tkr och förluster på avyttrade värdepapper 0 tkr. 

Årets kostnader. Driftskostnaderna för fastigheten uppgick under 2008 till 146 tkr (134 tkr 
2007) fördelat på vatten och avlopp 7 tkr, uppvärmning 82 tkr, el 50 tkr, renhållning och 
städning 4 tkr och försäkring 3 tkr. Kostnaderna för reparationer har under året uppgått till 38 
tkr och avser huvudsakligen reparationer och underhåll av lägenheterna. 
Förbrukningsinventarier har kostat 3 tkr. Revision/rådgivning har uppgått till 45 tkr, 
annonsering och trycksaker 0 tkr samt övriga konsultarvoden och förvaltningskostnader 2 tkr. 
Personalkostnader uppgick till 13 tkr. 

Resultat och ställning. Rörelseresultatet inklusive avkastning på värdepapper för 2008 blev       
-749 tkr (-101 tkr 2007). Efter avskrivningar på byggnaden 157 tkr och nedskrivning av 
värdepapper uppgick resultatet till -766 tkr (-83 tkr 2007). Vid en jämförelse av resultatet med 
2007 är det framförallt nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar som påverkat resultatet 
negativt 2008. Likviditeten uppgick på balansdagen till 383 tkr (152 tkr 2007). 
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STYRELSEN VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK TILL ALLA DEM SOM PÅ NÅGOT SÄTT UNDER 
2008 BIDRAGIT MED INSATSER FÖR ATT STÄRKA 

STIFTELSEN LINKÖPINGS LÄKARESÄLLSKAPS FORSKNINGSFOND 

Göran Berg Sivert Lindström Christina Hedman 
ordförande vice ordförande sekreterare 

Bengt Ekermo Thomas Franzén Andreas Gustafsson 
skattmästare 

Cecilia Jennersjö Anne-Marie Landtblom  


