
 

1 

 

Verksamhetsberättelse 2021 
Linköpings Läkaresällskap och Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond 

Förtroendeposter 2021 

Styrelsen 

Ordförande: Eva Swahn, Professor, Kardiologiska kliniken, LiU/RÖ 

Vice Ordförande, ´Husansvarig´: Martin Holmbom, Specialistläkare, Urologiska 
kliniken RÖ 

Sekreterare: Anna Spångeus, Biträdande professor, Överläkare, MEGA-kliniken, 
LiU/RÖ. 

Skattmästare: Charlotte Dahle, Docent, Överläkare, Klinisk immunologi och 
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Ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 

Eva Swahn, Professor, Överläkare, Kardiologiska kliniken, LiU/RÖ 

Lena Serrander, Docent, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, RÖ 

Sammanträden 

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret och forskningsnämnden har 
haft ett beslutande sammanträde. 

Fastigheten 

Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare  uthyrs till Skyline AB och 
nyttjas framförallt som festvåning. LLS kan använda lokalen för föreningsmöten, som i 
praktiken utgörs av julmiddag och årsmöte.   

Regelbundna kontakter och samverkan har skett med ägare av Skyline AB, Karin Eklund.  

De 6 hyresgästerna i lägenheterna har anknytning till medicinsk verksamhet. 

Hyreshöjning av lägenheterna sker i linje med hyreshöjning hos AB Stångåstaden, det 
kommunägda bostadsföretaget i Linköping. 

Under verksamhetsåret har renoveringen, som påbörjades 2020, av entré, trapphus, 
bibliotek och tvättstuga slutförts. Därutöver har rutinmässig översyn av fastigheten med 
behovsmässiga reparationer och underhåll skett. Erforderlig utrustning för 
verksamheten har införskaffats.  

Under verksamhetsåret diskuterades vid återkommande styrelsemöten värdet av och 
kostnaderna för att äga fastigheten Klostergatan 45 C. Konsultation har därvid skett med 
stiftelseförvaltaren SEB, Länsstyrelsen och jurister. Under hösten fattade styrelsen 
beslut om att avyttra fastigheten och Mäklarfirman LIWE Estate AB fick uppdraget. 
Sammanlagt tio spekulanter lämnade bud och fastigheten såldes slutligen till Linköpings 
Skogstjänst Förvaltnings AB för 29 miljoner 700 000 kr med tillträde 1 april 2022. 
Därvid lösgörs medel att nyttja till Sällskapets egentliga syfte, d.v.s. att befrämja 
medicinsk forskning i Östergötland. 

Event 

Med tanke på nuvarande pandemisituation har sammankomster för medlemmar 
undvikits men julmiddag hölls den 15/12. Vid denna presenterade 2021 års 
fondstipendiater sina vetenskapliga resultat och smittskyddsläkare Anders Tegnell vid 
Folkhälsomyndigheten utsågs till hedersledamot vid Linköpings Läkaresällskap för sina 
insatser under Covid-19-pandemin. 

Medlemmar 

Sällskapet hade under året 393 registrerade medlemmar varav 120 innehar livslångt 
medlemskap sedan tidigare. 15 medlemmar har betalat medlemsavgift under 2021. 
Medlemsavgiften för 2021 har varit 100 kr för examinerade läkare och 50 kr för 
läkarstudenter. Medlemsregistret ska uppdateras under 2022. 
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Stipendiater 

Totalt inkom 4 projektansökningar och 2 reseansökningar.  

Forskningsstipendium 

Mischa Woisetschläger, 110 000 kr för projektet:  ”Halverad kontrastmängd med 
bibehållen granskningskvalitet i CT buk – en möjlighet när njuren sviktar?” 

Resestipendium 

Rasmus Åhman, 10 000 kr för vistelse i forskningsgrupp i London. 

Ekonomi 

Ekonomirapport med reviderad balans- och resultaträkning redovisas utförligt av 
skattmästaren vid årsmötet 16 februari 2022. 

Läkaresällskapets ekonomi 

Siffror inom parentes är föregående års siffror. 

Tillgångar och skulder 

Tillgångarna har under 2021 minskat med 12990 kr från den ingående balansen 
23501,63 kr till den utgående balansen 10511,63 kr.  

Årets intäkter 

Medlemsavgifterna för 2021 gav1550 kr i intäkter (7150 kr). Ingen del av årsavgifterna 
överfördes enligt styrelsebeslut till Stiftelsen. Intäkter för julmiddagen var 7650 kr. 

Årets kostnader 

Bankkostnader var under året 950 kr. 

Kostnad för julmiddag 21240 kr. 

Resultat och ställning 

Årets resultat blev -12990  kr (6998kr). 

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond ekonomi 

Siffror inom parentes är föregående års siffror. 

Tillgångar och skulder 

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond redovisar per 2021-12-31 
tillgångar om sammanlagt 10 529 tkr (10 968 tkr). Tillgångarna fördelar sig på 
Läkaresällskapets Hus 6 142 tkr (58 %), aktier och andra värdepapper 4 035 tkr (38 %) 
medan resterande är omsättningstillgångar, huvudsakligen tillgodohavande på bank och 
plusgiro. Övriga skulder är leverantörsskulder samt periodiseringsposter för el, värme, 
hyra samt revision och rådgivningstjänster. 
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Årets intäkter 

Arrendeintäkterna för hyra från Skyline AB uppgick till 31 tkr (32 tkr), beviljad 
hyresfrihet 2021 (med anledning av Covid-19-pandemin) och hyresintäkterna till 344 
tkr (313 tkr). Hyresintäkterna har ökat pga. att alla lägenheterna åter varit uthyrda 
under året.  

Inget arrende för el har bokats upp för året (2 tkr) då Skyline debiteras direkt via egen 
elmätare.  

Erhållna bidrag/donationer har under året uppgått till 0 tkr (0 tkr). Avkastningen på 
värdepapper var 148 tkr (150 tkr).  

Årets kostnader 

Driftskostnaderna för fastigheten uppgick under 2021 till 270 tkr (539 tkr) fördelat på 
vatten och avlopp 11 tkr (22 tkr), uppvärmning 88 tkr (84 tkr), el 23 tkr (17 tkr), 
fastighetsskötsel och förvaltning 3 tkr (19 tkr), försäkring 33 tkr (28 tkr) och övriga 
fastighetskostnader 13 tkr, varav 9 tkr för bevakning/larm (27 tkr, varav 9 tkr för 
bevakning/larm). Kostnaderna för reparationer har under året uppgått till 99 tkr (342 
tkr). 

Övriga kostnader uppgår till 140 tkr (152 tkr) samt avskrivningar 157 tkr (157 tkr). 

Resultat från försäljning av värdepapper 42 tkr (0 tkr). 

Resultat och ställning 

Årets resultat uppgick till -2 tkr (-350tkr). Likviditeten uppgick på balansdagen till 262 
tkr (322 tkr). 

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som bidragit till att stärka Linköpings 
Läkaresällskap under 2021. 
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