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Sammanträden	  

Styrelsen	  har	  sammanträtt	  åtta	  gånger	  under	  verksamhetsåret	  och	  forskningsnämnden	  
har	  haft	  ett	  beslutande	  sammanträde.	  

Fastigheten	  

Husets	  bottenvåning	  (exklusive	  biblioteket)	  och	  källare	  är	  utarrenderade	  till	  Albatross	  
AB	  och	  dessa	  lokaler	  nyttjas	  både	  till	  konferenser,	  vetenskapliga	  och	  andra	  möten	  och	  
som	  festvåning.	  Kontraktet	  förlängdes	  år	  2011	  med	  tre	  år.	  
Regelbundna	  kontakter	  och	  samverkan	  har	  skett	  med	  representanter	  för	  Albatross	  
AB	  Helmut	  Kuhn	  och	  Anneli	  Holgersson.	  Överläggningarna	  har	  redovisats	  fortlöpande	  
vid	  styrelsens	  möten.	  
Hyresgästerna	  i	  lägenheterna	  har	  anknytning	  till	  medicinsk	  verksamhet.	  

Verksamhetsåret	  har	  varit	  färgat	  av	  flertalet	  stora	  ekonomiska	  investeringar	  rörande	  
den	  ägda	  fastigheten.	  Det	  har	  genomförts	  omfattande	  invändigt	  måleriarbete,	  
uppsättning	  av	  brandsäkerhetsutrustning	  enligt	  tidigare	  granskning	  av	  brandskyddet,	  
besiktning	  av	  tak	  inför	  kommande	  renovering	  och	  åtgärd	  av	  läckage	  i	  värmesystem.	  Ett	  
serviceavtal	  har	  tecknats	  för	  värmesystemet.	  

Innan	  beslut	  om	  utförda	  åtgärder	  har	  inspektioner	  gjorts	  av	  både	  offererande	  
entreprenörer	  men	  också	  oberoende	  besiktningsman.	  

Trasiga	  vitvaror	  har	  ersatts	  och	  diverse	  invändigt	  elektronikarbete	  utförts.	  	  

Vindsförrådet	  har	  tömts	  och	  städats.	  
En	  av	  lägenheterna	  har	  bytt	  hyresgäst.	  

Tapetsering	  av	  lägenheterna	  har	  skjutits	  upp	  pga	  andra	  stora	  investeringar.	  

Hyreshöjning	  av	  lägenheterna	  i	  linje	  med	  andra	  hyresvärdars	  hyreshöjning	  i	  Linköping.	  
Justering	  av	  priser	  för	  parkeringsplatser	  till	  marknadsmässig	  nivå.	  

Event	  

15	  februari	  hölls	  årsmöte.	  Föredrag	  innan	  middagen	  hölls	  av	  av	  Mikael	  Benson	  ny	  
professor	  i	  Pediatrik	  med	  inriktning	  systembiologi	  	  

14	  november	  hölls	  en	  Chokladskola	  i	  puben	  med	  ca	  40	  deltagare.	  
4	  december	  hölls	  den	  årliga	  julmiddagen	  och	  medlemsmötet	  med	  ca	  40	  deltagare.	  
Föredrag	  innan	  middagen	  hölls	  av	  tre	  stipendiater	  från	  2012.	  

Medlemmar	  

Sällskapet	  hade	  under	  året	  296	  registrerade	  medlemmar	  varav	  151	  som	  innehar	  
livslångt	  medlemskap	  samt	  85	  betalande	  medlemmar.	  Medlemsavgiften	  för	  2012	  har	  
varit	  100	  kr.	  



	  
Stipendiater	  

Inkom	  totalt	  34	  ansökningar	  varav	  10	  resestipendier	  och	  24	  
forskningsbidragsansökningar.	  Sammanlagt	  263	  000	  kr	  delades	  ut	  till	  följande	  
mottagare.	  

Forskningsstipendium	  

Kourosh	  Lotfi	  -‐	  Fetal	  hemoglobin	  in	  development	  of	  multidrug	  resistance	  cancer	  cells-‐	  50	  
000	  kr	  
Robert	  Blomgran	  -‐Hur	  stärker	  vi	  kroppens	  naturliga	  immunförsvar	  vid	  saminfektion	  av	  
tuberkulos	  och	  HIV?	  -‐	  50	  000	  kr	  
Måns	  Edström	  -‐Regulatory	  T	  cells	  in	  MS	  -‐	  50	  000	  kr	  
Susanne	  Hilke	  -‐Silencing	  of	  local	  estrogen	  production	  in	  the	  amygdala	  and	  pre-‐frontal	  
cortex	  by	  means	  of	  lenti-‐viral	  gene-‐delivery:	  effects	  on	  anxiety	  and	  depressive-‐like	  
depression	  -‐	  50	  000	  kr	  

Resestipendium	  
Christopher	  Sjöwall	  10	  000	  kr	  
Huanji	  Dong	  10	  000	  kr	  
Lovisa	  Farnebo	  10	  000	  kr	  
Simon	  Farnebo	  10	  000	  kr	  
Pontus	  Lindblom	  9	  000	  kr	  
Maria	  Sarberg	  4	  000	  kr	  

Övriga	  bidrag	  
Under	  året	  har	  även	  rekryteringsstöd	  fördelats	  till	  Linköpings	  läkarstudenters	  
examensceremoni.	  

Erik	  Kempe,	  T11	  LiU,	  5	  000	  kr	  
Elin	  Zingmark,	  T11	  LiU,	  5	  000	  kr	  

Ekonomi	  
Både	  SEB,	  som	  förvaltar	  kapitalet,	  samt	  revisorer	  från	  KPMG	  har	  bjudits	  in	  till	  
styrelsemöten	  för	  diskussioner.	  

Ekonomirapport	  med	  reviderad	  balans-‐	  och	  resultaträkning	  redovisas	  utförligt	  av	  
skattmästaren	  vid	  årsmötet	  2013.	  

Läkaresällskapets	  ekonomi	  

Siffror	  inom	  parentes	  är	  föregående	  års	  siffror.	  

Tillgångar	  och	  skulder	  
Tillgångarna	  har	  under	  2012	  minskat	  med	  7	  110	  kr	  från	  den	  ingående	  balansen	  31	  184	  
kr	  till	  den	  utgående	  balansen	  24	  074	  kr.	  	  

Årets	  intäkter	  
Medlemsavgifterna	  för	  2012	  gav	  intäkter	  á	  7	  850	  kr	  (9	  050	  kr).	  Ingen	  del	  av	  
årsavgifterna	  överfördes	  enligt	  styrelsebeslut	  till	  Stiftelsen.	  	  



	  
Årets	  kostnader	  

Bankkostnader	  var	  under	  året	  450	  kr.	  
Resultat	  och	  ställning	  

Årets	  resultat	  blev	  –7	  110	  kr	  (-‐4	  636	  kr).	  

Stiftelsen	  Linköpings	  Läkaresällskaps	  Forskningsfond	  ekonomi	  

Siffror	  inom	  parentes	  är	  föregående	  års	  siffror.	  

Tillgångar	  och	  skulder	  
Stiftelsen	  Linköpings	  Läkaresällskaps	  forskningsfond	  redovisar	  per	  2012-‐12-‐31	  
tillgångar	  om	  sammanlagt	  13	  900	  tkr	  (13	  645	  tkr).	  Tillgångarna	  fördelar	  sig	  på	  
Läkaresällskapets	  Hus	  7	  594	  tkr	  (55	  %),	  aktier	  och	  andra	  värdepapper	  5	  712	  tkr	  (41	  %)	  
medan	  resterande	  är	  omsättningstillgångar,	  huvudsakligen	  tillgodohavande	  på	  bank	  och	  
plusgiro.	  Övriga	  skulder	  är	  periodiseringsposter	  för	  el,	  värme	  samt	  revision	  och	  
rådgivningstjänster.	  
Årets	  intäkter	  

Arrendeintäkterna	  från	  Albatross	  AB	  uppgick	  till	  125	  tkr	  (158	  tkr)	  och	  hyresintäkterna	  
till	  287	  tkr	  (278	  tkr).	  Erhållna	  bidrag/donationer	  har	  under	  året	  uppgått	  till	  40	  tkr	  (50	  
tkr).	  Bidraget	  från	  Boverket	  för	  att	  byggnaden	  är	  kulturminnesmärkt	  har	  uppgått	  till	  0	  
kr,	  (0	  kr).	  Avkastningen	  på	  värdepapper	  var	  161	  tkr	  (181	  tkr)	  varav	  25	  tkr	  (0	  tkr)	  har	  
återinvesterats.	  Återföring	  av	  nedskrivning	  av	  värdepapper	  har	  skett	  med	  424	  tkr	  (-‐576	  
tkr).	  Reavinster	  på	  avyttrade	  värdepapper	  uppgick	  till	  0	  tkr	  (0	  tkr)	  och	  förluster	  på	  
avyttrade	  värdepapper	  0	  tkr	  (0	  tkr).	  
Årets	  kostnader	  

Driftskostnaderna	  för	  fastigheten	  uppgick	  under	  2012	  till	  211	  tkr	  (176	  tkr)	  fördelat	  på	  
vatten	  och	  avlopp	  13	  tkr,	  uppvärmning	  91	  tkr,	  el	  47	  tkr,	  fastighetsskötsel	  och	  förvaltning	  
24	  tkr	  och	  försäkring	  12	  tkr.	  Kostnaderna	  för	  reparationer	  har	  under	  året	  uppgått	  till	  
136	  tkr,	  varav	  62	  tkr	  avser	  målning	  uthyrningsdelen,	  33tkr	  avser	  brandöversyn	  av	  
densamma,	  övrigt	  41	  tkr.	  Förbrukningsinventarier	  har	  kostat	  5	  tkr.	  Revision/rådgivning	  
har	  uppgått	  till	  42	  tkr,	  samt	  övriga	  konsultarvoden	  och	  förvaltningskostnader	  12	  tkr.	  
Resultat	  och	  ställning	  

Årets	  resultat	  exklusive	  nedskrivningar	  och	  återföring	  av	  nedskrivningar	  blev	  19	  tkr	  
(200	  tkr).	  Efter	  avskrivningar	  på	  177	  tkr	  och	  nedskrivning	  av	  värdepapper	  uppgick	  
resultatet	  till	  443	  tkr	  (-‐376	  tkr).	  Likviditeten	  uppgick	  på	  balansdagen	  till	  538	  tkr	  (557	  
tkr).	  

Styrelsen	  vill	  framföra	  ett	  varmt	  tack	  till	  alla	  som	  bidragit	  till	  att	  under	  2012	  stärka	  
Linköpings	  Läkaresällskap.	  
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