Gastrointestinal Onkologisk Förening – Årsmöte 19-21/11 2014 – Hasselbacken

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Jan-Erik Frödin
§2 Mötets utlysande
Mötet har utlysts två veckor i förväg.
§3 Justeringsmän
Två justeringspersoner utsågs – Peter Nygren och Nina Cavalli Björkman
§4 Verksamhetsberättelse 2014
Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 bifalles.
§5 Ekonomisk rapport
Godkännanade av styrelsens ekonomiska rapport för år 2014 bifalles.
§6 Revisorer
Revisorerna har granskat räkenskaperna och befunnit dessa vara i sin ordning.
§7 Ansvarsfrihet
Beviljad ansvarsfrihet för år 2014 års styrelse.
§8 Val av styrelsen 2015-2016
Årsmötet beslutade att välja Jan-Erik Frödin, Maria Albertsson, Peter Nygren
samt Gustav Silander för 2015-2016. Anders Jonsson och Per Lind valdes förra
året också för 2015.
§9 Val av valberedning för 2015-2015
Susanne Ottosson väljs för 2015-2016. Helga Hagman valdes förra året också
för 2015.
§10 Faställande av medlemsavgift för 2015
Förslag är oförändrat 50 kronor för ST och 100 kronor för övriga.
§11 Arbetsordning för 2015
Planeras oförändrad med mailkommunikation med medlemmarna, möte under
november månad, 12-13 november, eventuellt ytterligare något möte. Olika
ämnesförslag framkommer vid diskussionen såsom Protonterapi vid GI cancer,
HIPEC, Stockholm III, MDT(K), behandling av lungmetastaser m.m.
§12 Övriga frågor
Roche har erbjudit stipendium för GOF à 100 000 kronor som ska utlysas under
våren. Årsmötet beslutar att acceptera erbjudandet och anta stadgarna enligt
förslag.
Enligt stadgarna utgörs stipendiekommittén av GOF´s ordförande, två ledamöter
valda av GOF samt en representant från Roche. Årsmötet beslutade att välja
Jakob Eberhardt och Charlotte Bratthäll. Mandattid 1 år.

I anledning av dagens symposium beslutade GOF att tillsätta en arbetsgrupp för
att utarbeta nationella riktlinjer för cytostatikaval vid HIPEC samt pre- och
postoperativ cytostatikabehandling. Arbetsgruppen bör bestå av en representant
för varje universitetsort och till samman kallande utsågs Mia Karlberg
Stockholm. Gruppen skall återkomma med förslag till årsmötet i november
2015.

§13 Mötet avslutas

Maria Albertsson

