Svensk Transplantationsförening
Protokoll för årsmötet
23 oktober 2015
§1. Mötets öppnande
Per Lindnér hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Per Lindnér till mötesordförande.
§ 3. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Helena Genberg till mötessekreterare.
§ 4. Val av justeringspersoner
Ingela Fehrman-Ekholm och Marie Felldin utsågs till justeringsmän.
§ 5. Godkännande av agendan
Årsmötet beslutade att godkänna agendan.
§ 6. Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.
§ 7. Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.
§ 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till
handlingarna.
§ 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet.
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
§11. Ekonomi
Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift för medlemskap i föreningen. Däremot kommer
årsavgiften för medlemskap i The Transplantation Society (TTS) att höjas från 300 SEK till 700 SEK från
och med 2016.

§ 12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
i.

Styrelsen har tidigare tillfrågats av Svensk Kirurgisk Förening om det finns ett intresse att samordna
Svensk Transplantationsförenings Höstmötet 2016 med Kirurgveckan som båda skall arrangeras i
Malmö. Årsmötet 2015 ställde sig positiv till detta. Höstmötet 2016 kommer därför att arrangeras
under vecka 34 (22-25 aug 2016). Diskussioner har nu förts om anmälningsavgiften till detta
gemensamma möte. Anmälningsavgiften för Kirurgveckan 2015 var för specialistläkare utan
medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening 4750 SEK. Styrelsen har framfört önskemål om reducerad
avgift för icke-kirurger. Vidare har Per Lindnér haft diskussioner med Robert Brännström, ordf i Svensk
Kirurgisk Förening om det gemensamma mötets utformning. På förslag finns bland annat
gemensamma State-of-the-Art-föreläsningar. Till samordnande från föreningen utsåg årsmötet Ehab
Rafael.
Vidare diskuterades under årsmötet möjligheter till samarrangerade möten tillsammans med andra
föreningar som exempelvis Njurmedicinska Föreningen framöver.

ii.

Den nationella LD gruppen som nyligen återupptagit sin verksamhet redogjorde under årsmötet för
sitt arbete. LD-gruppen har i uppdrag att skapa samsyn och utgöra en kompetensresurs i Sverige kring
levande givare. Under årsmötet gavs gruppen som tilläggsuppdrag också att utarbeta en plan för hur
LD-utredningarna skall kunna kortas. Till sammankallande i LD-gruppen har Marie Felldin utsetts.

iii.

Under årsmötet diskuterades hur gemensamma riktlinjer för njurrecipienter skall utarbetas. Ett
initiativ har redan tagits i verksamhetschefsgruppen. Under mötet framfördes önskemål om att
föreningen skulle arbeta fram nationella guidelines i likhet med dem som finns inom andra
sjukvårdsområden. Årsmötet beslutade att föreningen i samarbete med verksamhetschefsgruppen
skall utarbeta gemensamma riktlinjer för njurrecipienter i Sverige inklusive en angivelse om rimlig
tidsåtgång för transplantationsutredningen. Styrelsen gavs i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp.
Föreningen skall också inhämta synpunkter från andra intressenter såsom Svensk Njurmedicinsk
Förening och Njurförbundet. Målsättningen är att arbetet skall vara klart sommaren 2016.

iv.

Ingela Fehrman-Ekholm framförde under årsmötet ett önskemål om att bjuda in professor Amit Garg,
Department of Medicine and Epidemiology, University of Western Ontario & Division of Nephrology,
London Health Sciences Centre, som föreläsare under Höstmötet 2016. Professor Garg har ur ett
epidemiologiskt perspektiv, i ett flertal studier, undersökt potentiella risker förenade med
njurdonation. Ingela Fehrman-Ekholm avser även att ordna ett nordiskt LD-möte i maj 2017 i
Stockholm, då professor Garg kommer att bjudas in. Föreningen har ekonomiska resurser att bjuda in
professor Garg till Höstmötet 2016. Om en inbjudan skall utgå till båda dessa möten får
överenskommas mellan samordnande för Höstmötet Ehab Rafael och Ingela Fehrman-Ekholm.

v.

KG Prütz, ordförande i Svenskt Njurregister, föreslog att det nationella LD-registret administreras via
Svenskt Njurregister. Årsmötet biföll.

vi.

Bengt von Zur-Mühlen presenterade under årsmötet föreningens nya logotyp som togs fram i
samband med ESOT-ansökan. Se ovan. Logotypen består av ett grönt band vilket representerar
donation Bandet har även ett gult och ett blått fält, representerande Sverige. Logotypen är rund vilket
är brukligt inom akademiska institutioner. Ormen anger att föreningen består av yrkesverksamma.
§13. Val av ordförande
Årsmötet beslutade att välja Lars Bäckman, Uppsala, till ordförande för Svensk
Transplantationsförening (nyval).
§14. Val av kassör
Årsmötet beslutar att välja Bengt von Zur-Mühlen, Uppsala, till kassör (omval).
§ 15. Val av sekreterare
Årsmötet beslutar att välja Helena Genberg, Stockholm, till sekreterare för Svensk
Transplantationsförening (omval).
§ 16. Val av övriga ledamöter
Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter till styrelsen:


Tomas Lorant, Uppsala (omval)



Lars Wennberg, Stockholm (nyval)



Markus Gäbel, Göteborg (omval)



Kristjan Karason, Göteborg (omval)



Ehab Rafael, Malmö (nyval)

§ 17. Val av revisorer
Årsmötet beslutade att välja Mats Roman och Henryk Wilczek till revisorer (omval).
§ 18. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja Amir Sedigh, Uppsala, Torbjörn Lundgren, Stockholm, Styrbjörn Friman,
Göteborg och Ragnar Källén, Malmö som ledamöter i valberedningen.
§ 19. Val av representant i Svenskt Njurregister
Årsmötet utsåg Torbjörn Lundgren att representera föreningen i Svenskt Njurregisters styrelse (nyval).
§ 20. Mötets avslutande
Mötesordförande tackade alla närvarande.
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