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Gastrointestinal Onkologisk Förening – Årsmöte 13 november 2015

Närvarande: enligt separat lista.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Jan-Erik Frödin
§2 Mötets utlysande
Mötet har utlysts stadgeenligt.
§3 Justeringsmän
Till justeringspersoner väljs Maria Liljefors och Ingrida Verbiené.
§4 Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 godkänns.
§5 Ekonomisk rapport
Styrelsens ekonomiska rapport för år 2015 godkänns..
§6 Revisorernas berättelse för 2015
Revisorerna har granskat räkenskaperna och befunnit dessa vara i sin ordning.
§7 Ansvarsfrihet
Beviljad ansvarsfrihet för år 2015 års styrelse.
§8 Val av styrelsen 2016 - 2017
Jan-Erik Frödin, Maria Albertsson, Peter Nygren och Gustav Silén är valda för
2016. Mandaten för Anders Jonsson och Pehr Lind går ut. Valberedningen
föreslår omval vilket bejakas.
§9 Val av valberedning för 2016 - 2017
Mandat för Helga Hagman går ut. Helga Hagman accepterar omval och är
sammankallande. Susanne Ottoson accepterar omval.
§10 Val av revisor för 2016
Petra Flygare är redan vald för 2016.
§11 Beslut om firmatecknare
Beslutas att ordförande Jan-Erik Frödin och kassör Pehr Lind tecknar
föreningens firma var för sig.
§12 Faställande av medlemsavgift för 2016
Förslag är oförändrat 50 kronor för ST och 100 kronor för övriga.
§13 Utdelande av GOF:s Forskningsstipendium 2015.
Med stöd av Roche har GOF inrättat ett forskningsstipendium som 2015 utdelas
för första gången.
Åke Berglund Akademiska Sjukhuset Uppsala tilldelas 75 000 kronor. Med
motivering: ”Patienter som deltar i kliniska studier är positivt selekterade och
har en överlevnad som inte är representativ för hela patientgruppen. Denna
studie avser beskriva utfallet av behandling för alla patienter vilket ger oss en
viktig kunskap. Härutöver avser stipendiet också andra viktiga studier vid
colorectal cancer.”
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Pehr Lind Onkologiska kliniken Mälarsjukhuset tilldelas 25 000 kronor med
motivering: ”Finansiering av akademiska kliniska studier är kraftigt
underförsörjd. Här ges stöd för att kunna genomföra viktiga studier vid
ventrikelcancer.”
§14 Val av ledamöter till stipendiekommitté 2016.
Årsmötet beslutade att omvälja Jakob Eberhardt och Charlotte Bratthäll att
jämte ordförande utgöra stipendiekommitté. Mandattid 1 år.
§15 Arbetsordning 2016
Arbetsordning för år 2016 föreslår oförändrad jämfört med nu.
§16 Agenda och tidpunkt för nästa år
Diskussion kring agenda och tidpunkt för nästa år. Förslag från styrelsen
bejakas. Att hålla årsmöte 17-18 november 2016 förlagt till Såstaholm.
§17 Diskussion för SK-kurs för specialister under ledning av GOF.
Angelägenhetsgraden uttrycks som hög och man hoppas att en kurs kan komma
till stånd hösten 2016.
§18 Mötets avslutande
Mötet avslutas.

Maria Albertsson
Vetenskaplig sekreterare
Justeras:

Jan-Erik Frödin
Ordförande

Maria Liljefors

Ingrida Verbiené

