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Årsmötesprotokoll för BLFs delförening för endokrinologi och diabetes 2013-04-12, 
Lekscllsalen, Eugeniahemmet, Karolinska Sjukhuset, Solna. 

1. Delföreningens ordförande Svante Norgren hälsade samtliga deltagare välkomna och 
förklarade mötet öppnat. Densamme valdes til! mötesordförande. 

2. Frida Sundberg valdes till mötessekreterare. 
3. Tilljusteringspersoner, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet, valdes Martin 

Ritzen och Jenny Salemyr. 
4. Kallelse och föredragningslista godkändes. 
5. 2012 års verksamhetsrapport föredrogs av Svante Norgren, se bilaga som också 

publiceras på delföreningens hemsida. 
6. Delföreningens bokslut föredrogs av kassör Annelie Carlsson, se bilaga. Rapport från 

revisorerna Eva Örtqvist och Lars Skogsberg föredrogs. Revisorerna föreslog att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslutade att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Mötet diskuterade medlemsregistret för att kunna se över statistiken rörande antalet 
betalande medlemmar. Mötet beslutade att punkten fastställande av medlemsavgiften 
till delföreningen skall finnas med på agendan för nästa årsmöte. 

7. Karin Åkesson Elfvin föredrog rapporten från NDR barn/SWEDlABKIDS. Rapporten 
finns på delföreningens hemsida. Mötet diskuterade att registret har en kombinerad 
funktion av kvalitetsregister, koncentrerad journal samt forskningsregister. 

8. Svante Norgren föredrog den av Jovanna Dahlgren sammanställda rapporten om 
Nationella tillväxthormonregistret. Rapporten finns på delföreningens hemsida. 

9. Svante Norgren föredrog den av Berit Kriström sammanställda rapporten Rådsgruppen 
för tillväxtstörningar. Rapporten finns på delfureningens hemsida. 

10. Svante Norgren föredrog rapporten från nationella arbetsgruppen för barnendokrin 
forskning. Gruppens arbete samordnas via delförningens styrelse. 

11. Svante Norgren föredrog Nationella diabetesteamets rapport. 
12. Personval förrättades. 

Svante Norgern omvaldes till delföreningens ordförande med en mandatperiod om två 
(2) år. 

Till styrelse för delföreningen valdes: 

I Ledamot 
Anna Olivecrona (omval) 

I Mandatperiod 
2 år 

Klas Ekström (nyval) 3 år 
Karin Åkesson (omval) 2 år 
Frida Sundberg (omvald 2012) l år 



I Kassör Annelie Carlsson (omval) 11 år 

Till valberedning utsågs: 

Ledamot Mandatperiod 
Sammankallande Jan Gustafsson (omval) 2 år 
Gun Forsander (omval) 3 år 

I Lars Sävendah! {nyval) ·1 3 år 

Till revisor valdes Hans Fors (nyval) med en mandatperiod om tre (3) år. Till 
revisorssuppleant valdes Eva Örtqvist (omval) med en mandatperiod om tre (3) år. 

Till registeransvarig för NDR barn/SWEDIABKIDS valdes Ulf Samuelsson (omval) med 
en mandatperiod om två (2) år. 

RegisterhåUare i Nationella tillväxthormonregistret är Jovanna Dahlgren med mandat till 
2015 (tidigare beslutat). 

Ansvarig för arbetsgruppen för nationell barnendokrinforskning är sedan 2008 Svante 
Norgren. 

Till ansvarig för rådsgruppen för tillväxtstörningar valdes Berit Kriström (omval)med en 
mandatperiod om ett (1) år. 

Arbetsgruppen för utbildningsfrågor utgörs av Jovanna Dahlgren (sammankallande), 
AnnaKarin Albin, Frida Sundberg och Klas Ekström, samtliga med mandat till 2015. 

13. Sektionsmöten för hösten 2013 diskuterades. Synpunkter var att mötena behöver hålla 
en hög utbildningskvalitet och locka en stor del av delföreningens medlemmar att 
delta. Det är viktigt att vitalisera delföreningens utbildningsmöten och göra dem både 
lättillgängliga och attraktiva för delföreningens medlemmar. Mötet förordade att vi 
söker samverkanspartners inom delföreningens verksamhetsområden områden, 
exempelvis Bamendokrinologiska Sällskapet (BES). Utformningen av mötena kan 
variera från år till år liksom valet av samarbetspartner. Mötet uppdrog åt styrelsen att 
arbeta vidare med utformningen av höst- och vårmöten. 

14. Ingen övrig fråga fanns arunäld 

Mötet avslutades. 
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rida Sundberg, mötessekreterare 

Svante Norgren, ordförande 

Jenny Salemyr, justerare 


