
 

 

Protokoll fört vid årsmöte Svensk Förening för Obstetrik och 
Gynekologi (SFOG) 2022-08-31 i Linköping och via 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: 
Karin Edgardh, Per Ekström, Pär Persson och Elisabeth Honda. 

 
3. Fastställande av dagordningen  

Dagordningen fastställdes utan förändringar.  
 

4. Val av mötesordförande, sekreterare  
Elizabeth Nedstrand valdes till mötesordförande och Sophia Brismar Wendel till 
sekreterare.  

 
5. Val av två justeringspersoner och rösträknare för årsmöte  

Eva Uustal och Paulina Arntyr Hellgren valdes till justeringspersoner tillika 
rösträknare.  

 
6. Fråga om mötet utlysts i laga ordning 

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 
för 2021 vilken finns publicerad i Kvinnoläkaren nr 3 2022.   
OGUs ordförande Kristin André föredrog valda delar av OGUs 
verksamhetsberättelse. Även den finns publicerad i Kvinnoläkaren nr 1 2022.  
Aktuella frågor är fortbildningsfrågan och ST-utbildningen, kunskapsstyrning och 
samverkan med NPO. En bakjourskurs kommer aktualiseras i Norrköping. 
Information från en Carina Bejlum: Trollhättan tillsätter en 
fortbildningsstudierektor, efterlyser nätverk som för ST-studierektorer inom SFOG. 
Målvärden för fortbildning spridda över landet. Tas upp på verksamhetsmötet 2/9.  

 
8. Skattmästarens ekonomiska redogörelse  

SFOGs skattmästare Henrik Graner lämnade en översiktlig ekonomisk redogörelse 
för föreningen och för SFOG Utveckling AB. 
Föreningen: intäkter 5,6 mkr, utgifter 4,3 mkr. Rörelseresultat + 1,3 mkr, utdelning 
från aktiebolaget 1,2 mkr. Resultat efter skatt +2,6 mkr. Aktieportfölj 8 mkr, 
sparande på bank 2 mkr. Överskottet är relaterat till minskade utgifter med 
anledning av att många möten blivit digitala. 
Aktiebolaget: Intäkter 7,9 mkr, utgifter 7,4 mkr, rörelseresultat +0,5 mkr, resultat 
efter skatt 283 772 kr. Sparat kapital 2 mkr, utdelning 1,2 mkr, förslag utdelning 
2022: 0 kr.  
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9. Revisorernas berättelse  

Gerald Wallstersson var ej närvarande men revisorerna föreslår ansvarsfrihet för 
styrelsen. Revisionsberättelsen finns publicerad på hemsidan och kan rekvireras 
från kansliet på begäran. 

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 

11. Fastställande av årsavgift för 2023  
Medlemsavgiften fastställdes till samma som föregående år, dvs 1200 kr för 
ordinarie medlem och 600 kr för pensionär. I denna avgift ingår medlemskap i 
Svenska Läkaresällskapet. 

 
12. Val av styrelseledamöter för 2023 

Mötet valde Christer Borgfeldt till ordförande och Marion Ek till vice ordförande, 
samt Ann Josefsson till vetenskaplig sekreterare enligt valberedningens förslag. 
Kerstin Nilsson (ARGUS), Henrik Graner (skattmästare) och Olof 
Alexandersson (webmaster) fick förlängt mandat av årsmötet. Övriga i styrelsen 
fortsätter på sina nuvarande mandat.  

 
13. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant 

Auktoriserade revisorn Christer Eriksson (Crowe Osborne AB) valdes om. Richard 
Claesson valdes till ny lekmannarevisor och Gustaf Biasoletto till ny 
revisorssuppleant. 

 
14. Val av valberedning till SFOGs styrelse 

Kristina Nordqvist, Helena Kopp Kallner och Michael Algovik valdes att vara 
valberedning inför nästkommande årsmöte. 

 
15. Avtackning av avgående styrelseledamöter  

Inger Sundström och Michael Algovik tackades för sina insatser för föreningen.   
 

16. Diplomutdelning för subspecialistexamen  
Inom reproduktionsmedicin: Emma Nilsson Condori (SUS Malmö), Zoha Saket 
(Sahlgrenska), Farnaz Bazargani (Akademiska, Uppsala), Jynfiaf Francis (Sahlgrenska) 
och Ahmed Alshaikh (NKS). 
Inom gynekologisk tumörkirurgi med cancervård: Charlotte Ginstman (Linköping), 
Maria Lycke (Sahlgrenska), Gulnara Kassymova (NKS), Emilia Alfonzo (Sahlgrenska) 
och Ida Gideonsson (Umeå). 

 
17. Presentation av nyblivna specialister  

Årets nyblivna specialister hedrades, hela 51 kollegor hade genomgått och godkänts 
vid examen. 
 

18. Presentation av OGU-pristagare       
OGUs ordförande Kristin André presenterade årets OGU pristagare Maria Sarberg, 
Linköping. 
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19. Tillkännagivande av Berndt Kjessler-pristagare 2022  
SFOGs ordförande Michael Algovik presenterade årets Berndt Kjesslerpristagare 
Torbjörn Bäckström med motiveringen att han bl.a. handlett 44 doktorander till 
disputation. 

 
20. Plats för kommande SFOG-veckor  

2023 i samband med NFOGs möte i Trondheim v 35 
2024 Örebro under vecka 36 (obs!) 
2025 NFOG i Uppsala 
2026 Stockholm 

 
21. Tid och plats för nästa årsmöte under NFOG i Trondheim  

Måndag 28/8 2023 i Trondheim sannolikt på em, även via länk. 
 

22. Övriga ärenden  
A. Beslut om nystartad forskningsfond inom obstetrik och gynekologi: Urkund 

för Kvinnoforskningsfonden presenteras. Ej beslut om att SFOG ska bidra 
ekonomiskt till fonden. Stiftelsen och fonden ska vara separata 
verksamheter. Alla som bidrar med forskning inom vårt område ska kunna 
söka. Medlemmarna godkänner att fonden bildas. 

B. Motion om "Vegetarisk kost som norm på evenemang arrangerade av SFOG". 
Styrelsen har svarat att en miljöpolicy bör utformas och att 
motionsförfattarna inbjuds att delta i detta arbete. Diskussion vid mötet med 
förslag om en alternativ skrivning där vegetarisk kost är norm och animaliskt 
protein kan väljas, samtidigt som en miljöpolicy ska utarbetas.  
Vid slutlig votering godkänns styrelsens förslag med enkel majoritet och 
därmed får styrelsen i uppdrag att utarbeta en miljöpolicy. 

C. Pålysningar: Kvinnoklinikernas årsrapporten finns på hemsidan, NFOGs 
lärobok för studenter på webben, uppdaterade LÖF-rekommendationer 
(eftervård, fosterövervakning, PPH), Förlossningsdag 2/12 webinarium 
tillsammans med Svenska Barnmorskeförbundet. 

 
23. Mötet avslutas  

Mötet avslutades av mötesordförande som tackades av SFOGs ordförande Michael 
Algovik. 

 
Vid pennan   Justeras  Justeras 
 
 
Sophia Brismar Wendel  Eva Uustal  Paulina Arntyr Hellgren 
Facklig sekreterare 
 
SFOGs ordförande 
 
 
Michael Algovik 


