
 
 

Protokoll fört vid årsmöte Svensk Förening för Obstetrik och 
Gynekologi (SFOG) 2021-09-01 över Zoom 
 
1.     Mötet öppnas  
Mötet öppnades av SFOGs ordförande Michael Algovik.  
 
2.     Parentation  
En tyst minut hölls för de medlemmar som lämnat oss under det gångna året.  
Ing-Marie Berg, Carina Elingby-Zetterberg, Per Rydmark och Per Olof Janson. 
 
3.     Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes utan förändringar.  
 
4.     Val av mötesordförande, sekreterare  
Corinne Pedroletti valdes till mötesordförande och Helena Kopp Kallner till sekreterare.  
 
5.     Val av två justeringspersoner och rösträknare för årsmöte  
Ellika Andolf och Henrik Graner valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 
6.     Fråga om mötet utlysts i laga ordning (Omröstning 1)  
Befanns att mötet utlysts i laga ordning.  
 
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse och information om dess pågående arbete  
SFOGs ordförande Michael Algovik föredrog valda delar av verksamhetsberättelsen som 
finns publicerad i Kvinnoläkaren nr 3 2021.   
OGUs ordförande Matilda Wådell föredrog valda delar av OGUs verksamhetsberättelse. 
Även den finns publicerad i Kvinnoläkaren nr 1 2021.  
 
8.     Skattmästarens ekonomiska redogörelse  
SFOGs skattmästare Henrik Graner lämnade en översiktlig ekonomisk redogörelse för 
föreningen och för SFOG Utveckling AB. 
 
9.     Revisorernas berättelse  
Gerald Wallstersson var ej närvarande men mötets ordförande Corinne Pedroletti hade talat 
med revisorerna som föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen finns 
publicerad på hemsidan och kan rekvireras från kansliet på begäran. 
 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse (Omröstning 2)  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
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11.  Fastställande av årsavgift för 2021 (Omröstning 3)  
Medlemsavgiften fastställdes till samma som förra året, dvs 1200 kr för ordinarie medlem 
och 600 kr för pensionär. 
 
12.  Val av styrelseledamöter (Omröstning 4-9)  
Mötet valde Sophie Graner till utbildningssekreterare och Sophia Brismar Wendel till facklig 
sekreterare enligt valberedningens förslag. Kristin André valdes till OGUs representant 
enligt OGUs valberednings förslag.  
Marie Bixo (fortbildningssekreterare), Marie Vikström Bolin (kvalitetssekreterare) 
och Radha Korsoski (redaktör för Kvinnoläkaren) fick förlängt mandat av årsmötet. Övriga 
styrelsen fortsätter på sina nuvarande mandat.  
 
13.  Val av två revisorer jämte revisorssuppleant (Omröstning 10)  
Revisorena Christer Eriksson som är auktoriserad revisor och Gerald Wallstersson, 
lekmannarevisor samt Anne Ekeryd-Andalen som revisorsuppleant valdes om.  
  
14.  Val av valberedning till SFOGs styrelse (Omröstning 11)  
Helena Kopp Kallner föreslogs av auditoriet och valdes in i valberedningen.   
 
15.  Avtackning av avgående styrelseledamöter  
Ellika Andolf, Helena Kopp Kallner och Matilda Wådell tackades.   
 
16.  Förslag om ändring av stadgar, andra omröstningen (Omröstning 12-24)  
Årsmötet röstade ja för de föreslagna stadgeförändringarna var och en för sig. Överstruken 
text stryks och ny text är röd.  
Varje paragrafs ändring redovisades och röstades var för sig.  
 

Föreningens art § 1 
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) utgör sektionen för Obstetrik 
och Gynekologi inom Svenska Läkaresällskapet och är en specialitetsförening inom 
Sveriges Läkarförbund. Sektionen tillkom 1904 och är Läkaresällskapets äldsta. 
Nuvarande förening bildades 1969 genom en sammanslagning av Svensk 
Gynekologisk Förening och sektionen för obstetrik och gynekologi inom 
Läkaresällskapet. Föreningens engelskspråkiga benämning är Swedish Society of 
Obstetrics and Gynecology. 
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en medlemsförening i 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) och en specialitetsförening inom Sveriges 
Läkarförbund. Sektionen i SLS tillkom 1904 och är Läkaresällskapets äldsta. 
Nuvarande förening bildades 1969 genom en sammanslagning av Svensk 
Gynekologisk Förening och sektionen för obstetrik och gynekologi inom 
Läkaresällskapet. Föreningens engelskspråkiga benämning är Swedish Society of 
Obstetrics and Gynecology. 
Antogs av årsmötet. 
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Föreningens syfte § 2 
SFOG ska främja utvecklingen inom obstetrik och gynekologi och verka för bästa 
möjliga hälso- och sjukvård för kvinnor. Detta sker genom att främja medicinsk 
forskning, utbildning, etik och kvalitet inom vårt verksamhetsområde och i 
samverkan med andra specialiteter, yrkesgrupper. Föreningen ska tillvarata 
medlemmarnas professionella och fackliga intressen. Föreningen ska främja 
utbildning och vetenskaplig verksamhet genom sina arbets- och referensgrupper 
(ARG) och inom Svenska Läkaresällskapet.  
Föreningen ska som sektionen för obstetrik och gynekologi inom Svenska 
Läkaresällskapet avge utlåtanden och/eller handlägga ärenden som av sällskapet 
hänskjutits till sektionen. 
Som medlemsförening i SLS ordnar SFOG vetenskapliga presentationer vid SLS 
sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avger utlåtanden i 
och/eller handlägger ärenden som av sällskapet hänskjutits till medlemsföreningen. 
Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och 
sektioner i SLS ska samråd med dessa ske.  
Föreningen ska som specialitetsförening i obstetrik och gynekologi inom Sveriges 
Läkarförbund avge utlåtanden i medicinska och fackliga frågor som av förbundet 
hänskjutits till föreningen. 
Antogs av årsmötet. 
 
Medlemskap § 3 
Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet 
obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också 
läkare under utbildning inom specialiteten väljas. 
Medlem av föreningen bör vara medlem av Svenska Läkaresällskapet och bör tillhöra 
Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i föreningen ska vara medlem av Svenska 
Läkaresällskapet och medlem i Sveriges Läkarförbund. 
Medlem av föreningen är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS och 
bör tillhöra Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot i föreningen ska vara medlem i 
Sveriges Läkarförbund.  
Antogs av årsmötet. 
 
§ 4a 
Ansökan om medlemskap ska ställas till styrelsen, vilken  genom majoritetsbeslut 
avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej 
under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. 
Antogs av årsmötet. 
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§ 4b ny paragraf pga GDPR 
Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-postadress, personnummer 
samt märkning om medlemmen är verksamhetschef, studierektor eller professor. 
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska 
Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 31 nedan) och för 
att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i 
medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska 
rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in 
medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska 
Läkaresällskapets stadgar).  
Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade 
den 1 september samma år. 
Antogs av årsmötet 
 
Årsmöte § 5 
Protokoll från årsmötet föres av den facklige sekreteraren. Extra föreningsmöte ska 
hållas när styrelsen eller minst hundra medlemmar begär sådant för att behandla 
angivet ärende. 
Protokoll från årsmötet föres av den facklige sekreteraren. Extra föreningsmöte ska 
hållas när styrelsen eller minst hundra medlemmar skriftligen begär sådant för att 
behandla angivet ärende. 
Fråga eller frågor som medlemsförening ska föra upp på SLS fullmäktigemötets 
föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och 
sändas till SLS nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.   
Antogs av årsmötet 
 
Votering årsmöte §6 
Omröstning sker öppet om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller sittande 
ordförandes mening utom vid val då lotten avgör. I ärende som inte blivit meddelat i 
kallelsen till föreningsmöte, får slutgiltigt beslut ej fattas.  
Vid frågor som rör Svenska Läkaresällskapet har endast medlemmar i sällskapet 
rösträtt. Vid frågor som rör Sveriges Läkarförbund har endast medlemmar i 
Läkarförbundet rösträtt. 
Nämndledamot i SLS, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till 
medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i 
medlemsföreningens beslut.  
Antogs av årsmötet 
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Styrelsens sammanträden § 9 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är också skyldig att 
sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning härom. Styrelsen är 
beslutsmässig om minst fem ledamöter är närvarande. Omröstningen är öppen utom 
då annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid sluten 
omröstning, då lotten avgör. Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras. 
Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är eniga i 
ärendet. 
Styrelsen utser representanter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och kan 
även utse representant till Sveriges Läkarförbunds fullmäktige jämte suppleanter för 
dessa. 
Beslut i ärenden rörande Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter 
ska snarast meddelas Läkaresällskapets nämnd. 
Styrelsen utser representanter som ledamöter till Svenska Läkaresällskapets 
fullmäktige och suppleanter för dessa. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i SLS 
fullmäktige ska vara läkare. Styrelsen kan även utse representant till Sveriges 
Läkarförbunds fullmäktige jämte suppleanter för dessa. 
Beslut i ärenden rörande Svenska Läkaresällskapets gemensamma angelägenheter 
ska snarast meddelas Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll. 
Antogs av årsmötet 
 
Ordförande § 10 
Ordföranden åligger att leda styrelsens sammanträden samt att upprätta 
föredragningslista till sammanträden och årsmöte. 
Ordföranden, eller av styrelsen delegerad person, undertecknar handlingar 
upprättade i styrelsens namn. 
Ordförande ansvarar för att uppgifter från medlemsregistret insändes till SLS enligt § 
4b. Ordförande är GDPR-ansvarig. 
Antogs av årsmötet 
 
Utbildningsnämnden § 19 
Utbildningsnämnden är rådgivande organ till SFOGs styrelse och ansvarar för 
grundutbildningsfrågor, ST och fortbildning. Ordförande i nämnden är 
utbildningssekreteraren.  Samtliga fakulteter/universitetssjukhus bör vara 
representerade i nämnden. Nämnden består av nio ledamöter, som utses av 
föreningens styrelse. Av dessa nio ledamöter ska 1-2 vara representanter från OGU-
styrelsen. Utbildningsnämnden fastställer föreningens fortbildningsprogram och har 
att bevaka föreningens intressen beträffande utbudet av SK-kurser och motsvarande 
utbildning. Utbildningsnämnden har ansvar för specialistexamen.   
Utbildningsnämnden är rådgivande organ till SFOGs styrelse och ansvarar för 
grundutbildningsfrågor, ST och fortbildning. Ordförande i nämnden är 
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utbildningssekreteraren eller fortbildningssekreteraren.  Samtliga 
fakulteter/universitetssjukhus bör vara representerade i nämnden. Nämnden består 
av 12 ledamöter, som utses av föreningens styrelse. Av dessa tolv ledamöter ska två 
vara representanter från OGU-styrelsen samt en SPUR-representant. 
Utbildningsnämnden är även rådgivande för föreningens fortbildningsprogram och 
har att bevaka föreningens intressen beträffande utbudet av ST-kurser och 
motsvarande utbildning. Utbildningsnämnden har ansvar för att specialistexamen 
genomförs. 
Antogs av årsmötet 
 
Medlemsblad § 22 
Föreningen utger ett medlemsblad, Kvinnoläkaren med aktuell vetenskaplig och 
facklig information till medlemmarna. Ansvarig utgivare för Kvinnoläkaren är 
redaktören. 
Antogs av årsmötet 
 
Personuppgifter i förhållande till medlemmar § 30 
Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4b) för att bedriva den 
stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att 
administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med 
medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för 
behandlingen är avtal (dessa stadgar). 
Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att 
informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för 
föreningens ändamål. 
Antogs av årsmötet. 
 
Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet  
§31   
Föreningen och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och 
för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt 
personuppgiftsansvar mellan föreningen och SLS rörande föreningens medlemmar.  
De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här: 
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS 
stadgar.  
Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår 
av stadgarna (se § 30 ovan).  
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då 
föreningen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål; 

• beräkning av avgift till SLS (se § 4b andra stycket), 
• beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4b andra stycket), 
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• när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och 
deltagande i aktiviteter samt 

• när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att 
föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i SLS, kan 
utnyttja dessa.  

• Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS 
fullgjorts.   

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter 
både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs 
ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se SFOG.se för 
kontaktuppgifter). 
Antogs av årsmötet. 

  
17.  Diplomutdelning för subspecialistexamen  
Ida Wikander och Susanne Liffner presenterades som subspecialister inom 
reproduktionsmedicin. 
Michael Asp, Marta Lomnytska och Linda Eriksson (tidigare Jäger) presenterades som 
subspecialister i tumörkirurgi. 
 
18.  Presentation av nyblivna specialister  
Årets nyblivna specialister hedrades. Årets bästa ST-arbete det sk ACTA-priset tilldelades 
Anna Sörsjö Stevenazzi. 
 
19.  Presentation av OGU-pristagare       
OGUs ordförande presenterar året OGU pristagare Katarina Ekman. 
 
20.  Tillkännagivande av Berndt Kjessler-pristagare 2021  
SFOGs ordförande Michael Algovik presenterade årets Berndt Kjesslerpristagare Magnus 
Lindahl. 
 
21.  Plats för kommande SFOG-veckor  
2022 i Linköping 
2023 i samband med NFOGs möte i Trondheim v 35 
2024 Örebro 
2025 NFOG i Uppsala 
 
22.  Tid och plats för nästa årsmöte på SFOG-veckan 2022 i Linköping  
Onsdag 31/8 2022 preliminärt! 
 
23.  Övriga ärenden  
Inga övriga ärenden var anmälda 
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24.  Mötet avslutas  
Mötet avslutades av mötesordförande som tackades av SFOGs ordförande Michael Algovik. 
 
 
 
 
Vid pennan  Justeras  Justeras 
 
 
 
Helena Kopp Kallner Ellika Andolf  Henrik Graner 
Facklig sekreterare 
 
 
SFOGs ordförande 
 
 
 
Michael Algovik 


