
Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition 
 
Protokoll årsmöte 2012-04-26 på Södersjukhuset, Stockholm 
 
 
§ 1. Kalle Kappinen förklarade mötet öppnat. Dagordning och årsredovisning delades ut. 
 
§ 2. Till ordförande och sekreterare för mötet valdes Kalle Kappinen respektive Carola 
Kullberg-Lindh. 
23 medlemmar var närvarande vid årsmötet.  
 
§ 3. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Maciej Potyrala och Lena Granqvist. 
 
§ 4. Kallelser till mötet godkändes. 
 
§ 5. Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 gicks igenom och godkändes. Förutom de 
punkter som redovisades där gavs en lägesrapport om Socialstyrelsens översyn av 
specialitetsindelningen: förslaget som publicerats i dagarna innebär att de barnmedicinska 
specialiteterna lämnas oförändrade förutom att skolläkeri föreslås bli en tilläggsspecialitet.  
Olof Sandström rapporterade från Celiakiarbetsgruppen, Robert Saalman från arbetsgruppen 
för IBD och Pia Karlsland-Åkesson och Torbjörn Lind från PENUT-gruppens arbete.  
Rapporterna godkändes. 
 
§ 7. Henrik Arnell redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste 
räkenskapsåret där balans- och resultaträkning visade ett positivt resultat på 3397 kr och ett 
utgående saldo på 147 700 kr. Rapporten godkändes. 
 
§ 8. Lars Browald redogjorde för revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det 
senaste verksamhetsåret. 
 
§ 9. Lars Browald föreslog att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, vilket bifölls. 
 
§ 10. Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter för nästa verksamhetsår och detta 
godkändes. 
 
§ 11. Kalle Kappinen inbjöd till förslag på vad föreningen framledes ska syssla med. Tidigare 
utbildningsdagar, varav två i workshop-form om gastroesophagal reflux, laktosintolerans och 
HP har varit välbesökta och uppskattade. Andra ämnen som efterfrågats är IBS och TPN. 
Lena Granqvist tror att ALB kan planera en workshop om IBS  under våren 2013. Under 
hösten 2012 planerar Celiakiarbetsgruppen en utbildningsdag om de nya diagnostiska 
kriterierna. Det finns också vissa planer på utbildningsdag om NAFLD i anslutning till 
Stockholms Levervecka 2013.  
Carola Kullberg-Lindh föreslog en enkät om inventering av barngastroenterologer i Sverige. 
Det beslutades att detta är en viktig fråga och intresserade inbjöds delta i planeringen av detta.  
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2013 för det kommande året presenterades. 
och godkändes med tillägget inventering av återväxten av barngastroenterologer.  
Diskussion om när årsmöten ska hållas: i anslutning till Barnveckan eller som i år: i 
anslutning till annan utbildningsaktivitet. Mötet var överens om att deltagande i Barnveckan 



är förhållandevis dyrt och att möjlighet att erbjudas utbildningsmöten såsom dagens är ett 
starkt argument för att vara med i SPGHN. Företrädare för barngastroenterologin kan dock 
bidra med programpunkter under Barnveckan utan hålla årsmötet där. Ytterligare synpunkter 
efterlystes i denna fråga som också kommer att diskuteras vid ordförandemötet i Borås.  
Förslag till budget presenterades och godkändes.  
 
§ 12. Inga motioner har inkommit och styrelsen har inga förslag till årsmötet. 
         
§ 13 Följande funktionärer utsågs för tiden fram till nästa årsmöte: 

a) Karl Kappinen har önskat avgå som föreningens ordförande och avtackades. Till ny 
ordförande valdes Henrik Arnell. 

b) Övriga ledamöter, d.v.s. Helen Rosenqvist, Torbjörn Lind, Pia Karlsland Åkeson och 
Carola Kullberg-Lindh sitter kvar. Till ny ledamot valdes Petter Åberg, Norrköping.   

c) Lars Browald omvaldes till revisor och Kalle Kappinen valdes till revisorssuppleant. 

d) Till ledamöter i valberedningen omvaldes Ulrika Fagerberg, Lars Ekstav och Urban Tirén. 

§ 14. Mötets avslutades. 
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