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Protokoll Svenska Skulder- och
Armbågssällskapets
årsmöte 2017
§1

Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Lars Adolfsson och
Hanna Björnsson Hallgren.

§2

Till justeringsmän valdes Hampus Mörner St Göran och Knut Aagaard
Helsingborg.

§3

Mötes bedömdes behörigt utlyst.

§4

Lars Adolfsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2016.

§5

Kassör Ulf Sennerby redovisade ekonomin för räkenskapsåret 2016 och
revisionsberättelsen. Ekonomin fortsatt god, föreningen går med vinst och
revisorerna har godkänt den ekonomiska berättelsen.

§6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

§7

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad.

§8

Valberedningen föreslog att Christian Olsson och Ulf Sennerby skulle väljas om
på 2 år och till ny ledamot föreslogs Viktor Hiding Örebo. Föreningen valde att
godkänna valberedningens förslag. Sittande på ännu ett år är Lars Adolfsson,
ordförande, Henrik Ahlborg, vice ordförande, Hanna Björnsson Hallgren,
sekreterare samt Shwan Khoschnau, ledamot.

§9

Befintliga revisorer, Hans Rahme och Per Olerud valdes om på 1 år.

§ 10

Valberedningen bestående av Anders Ekelund och Björn Salomonsson valdes
om på ytterligare 1 år.

§ 11

Stipendiet på 10 000 kr delades ut till Mats Ranebo, Kalmar.

§ 12

Björn Salomonsson, nationsdelegat i SECEC informerade medlemmarna om
aktiviteter i SECEC och uppmanade medlemmarna att lämna in bidrag till Best
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national society paper award. Nästa årsmöte i SECEC kommer att äga rum i
Berlin.
§ 13

Det fanns inga inkomna motioner.

§ 14

Björn Salomonsson, informerade om det arbete som pågår gällande finansiering
av register i Sverige och meddelade att det förnärvarande är löst gällande 2017.
På uppdrag av staten har det tillsatts en utredning som ska utreda registrens
framtid och preliminära resultat redovisades av Björn.

§ 15

Information om armbågs- och instabilitets registren presenterades.

§ 16

Lars Adolfsson, redovisade tankarna kring bakjoursskolan som ska börja 2018.
På SOF i Umeå ska ett curriculum presenteras och Lars lyfte för medlemmarna
tankarna kring denna utbildningsinsats som ska löpa över 3 år och innehålla
föreläsningar från alla delföreningarna i SOF. SSAS engagemang på SOF i
Umeå ska bestå i en utbildning för ST-läkare och även en Specialty day på
fredagen där temat ännu ej är bestämt.

§ 17

Hanna Hallgren presenterade alla nya medlemmar under det gångna året och
hälsade dem välkomna.

§ 18

Mötet avslutades. Nästa årsmöte kommer att vara i Linköping 19-20/4 2018.
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