
Årsmötesprotokoll SFOK (Svensk Förening för 

Obesitas och Metabol Kirurgi) 2022 

Årsmötet hölls via Zoom 22-09-19 kl 16-17. 

1. Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Torsten Olbers hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade att välja Anders Thorell till mötesordförande.  

 

4. Val av mötessekreterare och justerare av protokoll 

Till mötessekreterare utsågs Ellen Andersson. Johanna Österberg och Stephan Axer utsågs till 

att justera protokollet. 

 

5. Mötets stadgeenliga utlysande.  

Mötets stadgeenliga utlysande fastslogs. Årsmötet utlystes via information på SFOK:s 

hemsida och via email-utskick till föreningens samtliga medlemmar. 

 

6. Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen presenterades av SFOK:s ordförande Torsten Olbers. 

Sammanfattningsvis har flertalet medlemmar i SFOKs styrelse under verksamhetsåret på olika 

sätt varit involverade i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för vård av 

barn och vuxna med obesitas. SFOK har också inkommit med synpunkter på remissversionen 

av riktlinjerna. Vidare har SFOK-representanter deltagit i planering och genomförande av 

Obesitasdagen, med tema Obesitas hos barn, ungdomar och unga vuxna, i samarbete med 

SFO och medverkat vid MDFO-dagarna. På Kirurgveckan arrangerade SFOK välbesökta 

samsymposier med SFÖAK och Kommittén för kirurgisk forskning. Ett styrelsearbete med att 

sammanställa förslag till behandlingsriktlinjer för en rad kliniska obesitaskirurgiska 

frågeställningar (t ex avseende preop förberedelser med lågkaloridieter och perioperativ 

trombosprofylax) pågår och beräknas kunna publiceras på SFOK:s hemsida under kommande 

verksamhetsår. 

 

7. Ekonomisk redovisning.  

Kassör Stephan Axer gick igenom resultat och balansräkning för verksamhetsåret innefattande 

intäkter på 5400kr i medlemsavgifter och utgifter på XX kr för IFSO-medlemskap (80USD för 

läkare och 20 USD för andra yrkeskategorier). Utgående saldo 211 560 kr. Diskussion kring 

att utgifterna för IFSO-medlemskapet överstiger intäkterna och olika möjlighet att öka 

föreningens intäkter med ytterligare aktiviteter. Konklusionen blev att det ekonomiska läget är 

fortsatt stabilt, men att balansräkningen bör hållas i åtanke inför framtiden. 

 

8. Revisionsberättelsen och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelsen presenterades av revisor Erik Näslund, och även revisor Jeff Wennerlund 

medverkade per telefon. Årsmötet fattade beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna räkenskapsåret. 

 

9. Fastställande av medlemsavgift. 



Beslut fattades om att årsavgiften (läkare 200kr, övriga yrkeskategorier 100kr) kvarstår 

oförändrad för kommande verksamhetsår. 

 

10. Stadgeenliga val till SFOK:s styrelse 

Valberedningen (Johanna Österberg och Lars-Göran Larsson) presenterade sina förslag, där 

samtliga nuvarande medlemmar föreslogs för omval, och Jeff Wennerlund och Erik Näslund 

föreslogs som revisorer. Ordförande är vald på två år 2021. 

 

Årsmötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, Lotta Kolsrud, Anna Laurenius, 

Johan Ottosson, Carl-Magnus Brodén, Anders Thorell och Ville Wallenius till 

styrelsemedlemmar samt Stephan Axer som kassör och Ellen Andersson som vetenskaplig 

sekreterare för det kommande verksamhetsåret. Erik Näslund och Jeff Wennerlund valdes till 

revisorer. 

 

11. Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att välja Johanna Österberg och Lars-Göran Larsson till valberedningen. 

 

12. SFOK:s fortsatta inriktning och aktiviteter  

Samarbetsmöjligheter och närmare samröre med ffa SFÖAK och SIKT diskuterades. Ett 

samsymposium på Kirurgveckan 2023 med arbetstiteln ”Obesitaskirurgi 2.0” med fokus på 

kirurgisk teknik vid obesitaskirurgi föreslogs, vilket Stephan Axer, som även är med i SIKT-

styrelsen ställde sig positiv till. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att fortsätta 

diskussionerna kring SFOK:s fortsatta inriktning och aktiviteter. 

 

13. Inkomna motioner 

Inga motioner inkomna. 

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

15. Tid och plats för nästa årsmöte. 

Nästa årsmöte planeras äga rum under Kirurgveckan i Örebro (vecka 34, 2023), gärna i 

anslutning till något symposium där SFOK medverkar. Exakt dag, tid och plats fastställs då 

Kirurgveckans program planerats. 

 

16. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 

 

_______________________________ _____________________________ 

Anders Thorell   Ellen Andersson,  

Årsmötets ordförande  Årsmötets sekreterare  

 

 

Justeras: 

 

_______________________________ ______________________________ 

Johanna Österberg   Stephan Axer  


