
Arsm otes p roto koll SFOK 2O2L

Arsmritet hills som Zoom-mote den L4/LO kl 16-16.40.

Ndrvarande: Anders Thorell, Torsten Olbers, Jacob Hedman, Erik Niislund, Mikael Wiren, Lotta Kolsrud,

Ville Wallenius

1,. Dagordningen godkdnns
2. Till mritesordfcirande vdljs Anders Thorell
3. Till mdtessekreterare viiljs Ville Wallenius. Justeringspersoner Erik Ndslund och Jacob

Freedman.
4. Det fastsl6s att kallelsen till Srsmotet utgett i enlighet med foreningens stadgar i form av

utskick via emailtill medlemmar och den har dven funnits tillgiinglig p6 SFOKs hemsida,
liksom Verksamhetsberdttelsen for 2020-2021, under minst en minad f6re 6rsmdtet.

5. Verksamhetsberdttelsen gis igenom. Framtida event diskuteras bl a det gemensamma
Barnfetmaseminariet mellan SFO och SFOK som ska h6llas 10 decemb er 2021". Diskussion

dven kring Socialstyrelsens arbete med de Nationella riktlinjerna fcir obesitasvirden, ddr bl

a MikaelWir6n och Ellen Andersson, Norrkoping, suttit med i prioriteringskommitt6en.
Ekonomiska redovisningen tvingas vi dock ldmna till senare tillfiille d5 f<ireningens
ekonomiansvarige Stefan Axer inte dr med pd motet.

6. Revisionsberdttelsen har g6tts igenom av revisorerna Erik Ndslund och Jeff Wennerlund
och befunnits vara i sin ordning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Arsavgiften fdr 2}22diskuteras och beslutet blir att l6ta denna vara ofdrdndrad.
8. Valberedningens forslag till ny styrelse gis igenom. Styrelsen har haft som uttalat mil att

jdmna ut kcinsfrjrdelningen i SFOKs styrelse och fi in fler kvinnliga ledamriter. Som nya

ledamriter for inval pi 1 6r har fdreslagits Ellen Andersson, Norrkcipingllinkopings
Universitetssjukhus, Lotta Kolsrud, Ersta sjukhus, Anna Laurenius, Sahlgrenska

Universitetssjukhuset. Kvar som ordfcirande for 2 Ar har foreslagits Torsten Olbers,
Norrkciping/Linkopings Universitetssjukhus. For 6terval som styrelseledamciter pi 1- 5r
foreslis Carl-Magnus Brod6n, Malmo, Anders Thorell, Ersta, Stefan Axer, Torsby sjukhus
och Ville Wallenius, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/0stra. Som SOREG-representant
fcireslis for dtervalJohan Ottosson, Orebro Unversitetssjukhus. Som revisorer foresl6s Jeff
Wennerlund, Umei Universitetssjukhus och Mikael Wir6n, Ersta sjukhus.

9. Samtliga forslag till ny styrelse godkdnns enhdlligt.
L0. SFOKs aktiviteter infor ndsta verksamhets6r diskuteras. Vi skall forsoka genomf6ra ett

Komplikationsseminarium ntista 6r, detta var planerat under forra hosten men vi
tvingades skjuta det pi framtiden pga Covid. Det diskuteras hur SFOK skall kunna bidra till
de nationella programomridenas arbete fram igenom. Det mesta och b6sta vi kan gora dr
att bidra till opionionsbildningen kring dmnet fetma och fetmav6rd genom bl a v6r
seminarieverksamhet. Det dr viktigt f<ir SFOK att sprida information om och fdra
obesitaskirurgi ns talan i dessa sam manhang genom semi narieverksamhet, utbild ning,

debattartiklar, deltagande i paneldebatter etc.
11. lnga motioner har inkommit till irsmcitet.
12. Under ovriga frdgor erbjuder sig Ville Wallenius att utarbeta och skicka p6 remiss till

ovriga styrelsen ett forslag p6 nigot omarbetad (och hogupplost) logo fdr SFOK, helst med

ett litet "M" fdr Metabol instucket nigonstans i "SFOK".



L3. Ndsta irsmote planeras att hillas i samband med ndsta Kirurgvecka i Stockholm, troligen
onsdag 24/8 eller torsdag 25/8 2022.

J usteras

k Ndslund Freedman
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Ville Wallenius
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