
Protokoll fört vid årsmöte Svensk Förening för Obstetrik och 

Gynekologi (SFOG) 2015-08-26 i Jönköping 

 

1. Mötet öppnades 

2. Val av ordförande och justeringsperson 

Birgitta Gustavsson Borg valdes till ordförande och till justeringspersoner valdes Johan 

Skoglund och Ulrika Laurelii. 

3. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Nuvarande ordförande Lotti Helström föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 

vilken publicerats i medlemsbladet och på hemsidan. 

4. Skattmästarens ekonomiska redogörelse 

Nuvarande Skattmästare 2015 Bengt Karlsson föredrog den ekonomiska redogörelsen för 

2014 vilken publicerats i medlemsbladet och på hemsidan. Budgeten för 2015 föredrogs. 

5. Årsavgift för det kommande året och avgift för ARG-abonnemang/Medlemsstatistik 

Beslutades att fastställa årsavgift och ARG-abonnemang enligt förslag i budgeten. 

6. Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse förevisades och revisorernas rekommendation lästes upp av 

mötesordförande i revisorerna Christer Eriksons (aukt revisor) och Gerald Wallstersons 

(lekmannarevisor) frånvaro. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för skattmästare och 

styrelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och skattmästare 

Beslutades att styrelsen för 2014 och skattmästaren för 2014 beviljas ansvarsfrihet.  

8. Val av styrelseledamöter för 2016 

Valberedningens förslag till styrelse för 2016 föredrogs av valberedningens ordförande Pia 

Årsmötet valde:  

Ellika Andolf till utbildningssekreterare (2 år) 

Liselott Andersson till redaktör för medlemsbladet (2 år) 

Kristina Nordqvist till övrig ledamot (2 år) 

Helena Kopp Kallner till facklig sekreterare (2år) 

Paulina Arntyr Hellgren till OGU-representant (2 år) 

Matts Olovsson till ARGUS för ytterligare 1 år. 

9. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant 

Valberedningens ordförande Pia Teleman föredrog valberedningens förslag till revisorer och 

revisorssuppleanter. 

Årsmötet valde Christer Eriksson till auktoriserad revisor och Gerald Wallstersson till 

lekmannarevisor samt Anne Ekeryd-Andalen till revisorsuppleant. 

10. Val av valberedning 

Årsmötet valde Pia Teleman (sammankallande), Birgitta Essén och Anna Bäckström. 

11. Avtackning av styrelseledamöter 

Anna Ackefors, Jan Brynhildsen, Anna Pohjanen och Mahsa Nordqvist avtackades. 

  



12. Ändring av stadgar 

SFOGs ordförande Lotti Helström föredrog bakgrunden till föreslagna stadgeändringar att 

beslutas om i första omgången för att stå för fastställande på nästa årsmöte. 

Stadgeändringsförlag lästes upp vid sittande möte av mötets ordförande Birgitta Gustavsson 

Borg innan beslut. 

Årsmötet godkände föreslagna stadgeändringar i en första omgång för slutlig fastställande på 

nästa årsmöte. 

13. Information om utbildning, specialistexamen och subspecialistexamen 

Utbildningssekreterare Jan Brynhildsen föredrog specialist- och subsspecialist examen. De 

nyblivna specialisterna och subspecialisterna steg upp på scenen för att mottaga 

församlingens beundran, applåder och jubel. 

Därefter fördrog Jan Brynhildsen utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2014 

vilken publicerats i medlemsbladet och på hemsidan. 

14. OGU-Information 

Mahsa Nordqvist föredrog OGUs verksamhetsberättelse vilken publicerats i medlemsbladet 

och på hemsidan. 

15. Information om ARG-verksamheten 

ARGUS Matts Olovsson föredrog ARG-verksamheten vilken publicerats i medlemsbladet och 

på hemsidan. 

16. Berndt Kjessler-pristagare 2015 

Lotti Helström presenterade årets Berndt Kjessler pristagare Marie Blomberg. 

17. Information om kanslifunktionen 

SFOGs nya kanslist Diana Mickels presenterades av Lotti Helström. 

18. Information från NFOG, EBCOG och FIGO 

Lotti Helström föredrog samarbetet med ovanstående organisationer. Professor Oskari 

Heikinheimo presenterade NFOG-kongressen 2016 i Helsingfors. 

19. SFOG-veckor 2017 och 2018 

Lotti Helström föredrog att SFOG-veckan 2017 kommer att anordnas av Karolinska Institutet 

av Stockholm/Gotland och kommer att äga rum i Stockholm. 

SFOG-veckan 2018 kommer att anordnas av Uppsala Akademiska Sjukhus/Uppsala 

Universitet och kommer att äga rum i Uppsala 

SFOG-veckan 2016 anordnas av Örebro och presenterades av arrangörerna vid sittande 

möte. 

20. Tid och plats för nästa möte under SFOG-veckan 2016 

Datum för nästa möte är under SFOG-veckan v35 2016. 

  



 

21. Mötet avslutas 

Mötet förklarades avslutat av mötets ordförande Birgitta Gustavsson Borg. 

 

 

Birgitta Gustavsson Borg  Lotti Helström 
Ordförande vid mötet  Ordförande SFOG 
   

 

 

Vid pennan  
Helena Kopp Kallner  
Facklig sekreterare, SFOG  

 

 

 

Justeras  Justeras  
Johan Skoglund  Ulrika Laurelii 
   

 


