
	  

Årsmöte	  den	  27	  februari	  2013	  
Linköpings	  Läkaresällskap	  och	  Linköpings	  Läkaresällskaps	  Forskningsfond	  

Närvarande	  från	  styrelsen	  
Preben	  Bendtsen,	  Bengt	  Ekermo,	  Torbjörn	  Ledin,	  Christopher	  Sjöwall,	  David	  Sinkvist,	  
Martin	  Holmbom,	  Marcus	  Fraser.	  

Frånvarande	  från	  styrelsen	  
Mattias	  Ekstedt,	  Joel	  Johansson.	  

Antal	  närvarande	  medlemmar	  

22	  st.	  
1. Mötet	  öppnat	  kl	  18:40	  av	  styrelseordförande	  Preben	  Bendtsen	  

2. Årsmötet	  beslutade	  genom	  de	  närvarande	  ledamöterna	  (härmed	  benämnt	  
årsmötet)	  att	  dagordningen	  godkändes.	  

3. Till	  mötets	  ordförande	  valdes	  Preben	  Bendtsen	  och	  till	  sekreterare	  valdes	  David	  
Sinkvist.	  

4. Carl	  Johan	  Östgren	  och	  Karin	  Siwe	  valdes	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  
protokollet.	  

5. Närvarande	  ledamöter	  beslutade	  att	  årsmötet	  var	  utlyst	  i	  god	  tid.	  
6. Verksamhetsberättelsen	  2012	  för	  Linköpings	  Läkaresällskap	  och	  Stiftelsen	  

Linköping	  Läkaresällskaps	  Forskningsfond	  gicks	  igenom	  av	  ordförande	  Preben	  
Bendtsen	  och	  godkändes	  av	  årsmötet.	  

7. Ekonomisk	  redovisning	  för	  Sällskapet	  respektive	  Stiftelsen	  presenterades	  av	  
kassör	  Bengt	  Ekermo	  och	  ordförande	  Preben	  Bendtsen.	  

• Tas	  upp	  att	  arrendeintäkterna	  nu	  ser	  ut	  att	  inte	  uppfylla	  det	  krav	  som	  
finns	  i	  kontraktet	  med	  Albatross	  om	  intäkter	  á	  150	  000	  kr.	  Bengt	  Ekermo	  
redovisar	  att	  KPMG	  meddelat	  att	  detta	  framförallt	  är	  en	  momsteknisk	  
detalj	  och	  att	  den	  faktiska	  intäkten	  uppfyller	  kontraktet.	  Framöver	  bör	  
arrendeintäkterna	  redovisas	  inklusive	  moms	  så	  att	  det	  är	  tydligt	  att	  
beloppet	  följer	  avtalet.	  

8. Årsredovisningen	  godkändes	  av	  årsmötet	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
9. Redovisning	  och	  diskussion	  om	  den	  planerade	  takrenoveringen.	  Då	  stort	  belopp	  

och	  omfattande	  reparation	  har	  styrelsen	  valt	  att	  bordlägga	  beslut	  till	  årsmötet.	  

10. Årsmötet	  beslutade	  att	  godkänna	  den	  offert	  som	  Målerihantverkarna	  har	  lämnat	  
fram.	  

11. Revisionsberättelser	  för	  Sällskapet	  och	  Stiftelsen	  presenterades	  och	  lades	  till	  
handlingarna.	  

12. Årsmötet	  beslutade	  att	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  2012.	  



	  
13. Årsmötet	  beslutade	  medlemsavgiften	  för	  2013	  till	  100	  kr	  för	  examinerade	  läkare	  

och	  50	  kr	  för	  studerande	  läkare.	  
14. Valberedningens	  ordförande	  redovisade	  förslag	  till	  ny	  styrelse	  och	  läste	  upp	  

presentation	  från	  föreslagen	  ordförande	  som	  pga	  krockande	  årsmöten	  ej	  kunde	  
närvara	  i	  person.	  

15. Lena	  Serrander	  presenterade	  sig.	  

16. Årsmötet	  valde	  styrelsemedlemmar	  för	  2013.	  

• Ordförande:	  Evalill	  Nilsson	  (nyval)	  

• Vice	  ordförande:	  Torbjörn	  Ledin	  (omval)	  

• Sekreterare:	  Lena	  Serrander	  (nyval)	  

• Skattmästare:	  Bengt	  Ekermo	  (omval)	  

• Övriga	  ledamöter:	  Marcus	  Fraser	  (omval),	  Christopher	  Sjöwall	  (omval),	  
Joel	  Johansson	  (omval),	  Preben	  Bendtsen	  (nyval	  på	  post,	  omval	  i	  styrelse).	  

• Husansvarig	  ledamot:	  Martin	  Holmbom	  (omval)	  
17. Årsmötet	  valde	  för	  verksamhetsåret	  2013	  revisor	  Arne	  Gunnarsson	  (omval)	  och	  

förtroendevald	  revisor	  Bengt	  Normann	  (omval)	  samt	  suppleant	  Maria	  Jakobsson	  
(omval).	  

18. Till	  forskningsnämnden	  2013	  valdes	  av	  årsmötet	  

• Preben	  Bendtsen.	  Ledamot	  till	  2015	  (omval)	  

• Torbjörn	  Ledin.	  Ledamot	  till	  2015	  (nyval)	  
Sedan	  tidigare	  sitter	  Olle	  Stendahl	  &	  Carin	  Öllinger	  till	  2014	  

19. Valberedning.	  

• Diskussion	  om	  val	  av	  valberedning.	  Karin	  Siwe	  erbjuder	  sig	  att	  vara	  
styrelsen	  behjälplig	  i	  att	  finna	  lämpliga	  kandidater	  till	  Valberedningen.	  

• Styrelsen	  får	  mandat	  av	  årsmötet	  att	  välja	  ledamöter	  till	  Valberedningen.	  
20. Ordförande	  och	  vice	  ordförande	  presenterar	  Linköpings	  Läkaresällskap	  vid	  

Svenska	  Läkaresällskapets	  fullmäktige.	  
21. Övriga	  frågor	  

• Årsmötet	  diskuterar	  att	  nivån	  på	  utdelade	  medel	  är	  på	  en	  bra	  nivå	  och	  att	  
eventuella	  justeringar	  framöver,	  utifrån	  planerade	  stora	  reparationer,	  
görs	  i	  samråd	  med	  KPMG.	  

• Diskussion	  om	  aktiviteter	  såsom	  ostprovning,	  vinprovning	  och	  dylikt.	  	  

• Diskussion	  om	  att	  Linköpings	  Läkaresällskap	  även	  i	  fortsättningen	  ska	  
stödja	  termin	  11:s	  examensceremoni.	  

22. Mötet	  avslutades	  19:48	  



	  
	  

	  
	  

Preben	  Bendtsen	   	   	   David	  Sinkvist	  
Ordförande	  	   	   	   Sekreterare	   	  
	   	  

	  
Karin	  Siwe	   	   	   Carl	  Johan	  Östgren	  

Justeringsperson	   	   	   Justeringsperson	  

	  


