Kallelse till årsmöte för Sveriges seniora kirurger (SVESEK)
Plats: Kirurgveckan, Helsingborg Arena, Lokal: Viken
Tid: torsdagen den 23 augusti 2018, kl. 0800.
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 (se nedan)
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Behandling av ärenden, som styrelsen förelagt årsmötet:
Efter diskussion vid årsmötet i Jönköping föreslår styrelsen ändringar av SVESEKs
stadgar: i § 5 stadgas vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie årsmöte.
Styrelsen föreslår att pkt 7, fastställande av medlemsavgift, utgår samt att en ny sista
pkt tillägges, Övriga frågor.
9. Behandling av ärenden eller förslag väckta av medlem och till styrelsen inlämnade
senast 30 dagar före mötet
10. Val av styrelsemedlemmar för en mandatperiod på 2 år (se valberedningens
förslag nedan)
11. Val av två revisorer för en mandatperiod på 1 år (se valberedningens förslag
nedan)
12. Utseende av valberedning, två ledamöter jämte en suppleant för en mandatperiod
på 2 år
13. Övriga frågor (om stadgeändring enl pkt 8)

Pkt 4 Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen har under året bestått av Lars-Ove Farnebo (ordf.), Göran Ekelund (sekr.),
Joar Svanvik (kassör), Gunnar Edlund och Stig-Olof Almgren.
Kirurgveckan 2017 genomfördes i Jönköping på Elmias kongressanläggning. I
samband med årsmötet avtackades ”den ständige” sekreteraren, tillika medgrundaren
av föreningen, Göran Ekelund. Som ny övrig ledamot invaldes Britten Klöfver Ståhl.
Vid årsmötet framställdes viss kritik mot den höga deltagaravgiften för pensionärer.
Styrelsen har därför vid sitt möte i Stockholm i december fattat beslut om att
motionera till Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte 2018 om nedsatt kongressavgift
för pensionärer.
Symposiet på temat ”Igår, idag och i morgon” behandlade utvecklingen inom
neurokirurgin (Leif Salford) och historiken bakom probiotika (Bengt Jeppsson).
SVESEK-föreläsare var Joar Svanvik som talade över ämnet ”Skeppsläkare i

Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot”. Ett uppskattat inslag var den utflykt
som vi därefter gjorde till Gränna för att se den nygjorda Andréeutställningen. På
kvällen intogs middag på Västanå slott. Referat av programmet har publicerats i
Svensk Kirurgi.
Föreningens styrelse har utöver sammanträde i samband med kirurgveckan också haft
ett möte i Stockholm för planering av programmet vid kommande kirurgvecka i
Helsingborg. I övrigt har styrelsearbetet skötts via täta e-postkontakter, i första hand
mellan ordförande och sekreterare.
Medlemsantalet är stabilt och var vid årsskiftet 149. Föreningen ekonomi är stabil
tack vare ett årligt stöd från Svensk Kirurgisk Förening på 50 000 kronor årligen.
Stockholm och Östersund i april 2018
Lars-Ove Farnebo
Ordförande

Gunnar Edlund
Sekreterare

Pkt 10 och 11 Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och revisorer
Ordförande två år (2019-20), nyval
Skattmästare två år (2019-20), omval
Ledamot två år (2019-20), omval
Sekreterare (redan vald 2018-19)
Ledamot (redan vald 2018-19)
Revisorer 1 år (2019)
Anders Törnqvist, omval
Olle Wihlborg, omval
För valberedningen SVESEK 180410
Bengt Frisk
Henning Höjer Ulf Angerås

Bengt Jeppsson
Joar Svanvik
Britten Klöfver Ståhl
Gunnar Edlund
Stig-Olof Almgren

