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Årsredovisning för perioden 181001-190930 
 

 

Styrelsens årsredovisning för 2018-19 års förvaltning består av två delar: 

• Förvaltningsberättelse (2 sidor) 

• Bokslut (1 sida) 

 

Förvaltningsberättelse för 2018 

 

1. Styrelse 

a. Styrelsens sammansättning 

Under verksamhetsåret 2018 (181001-190930) har styrelsen bestått av följande sju ledamöter: 

• Gunnar Akner, Stockholm (styrelseordförande + web master) (GA) 

• Tommy Cederholm, Uppsala (TC) 

• Lars Ellegård, Göteborg (vetenskaplig sekreterare) (LE) 

• Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK) 

• Doris Rapp Kesek (DRK)  

• Christina Stene, Helsingborg/Ängelholm (facklig sekreterare) (CS) 

• Ola Wallengren (OW) 

 

b. Styrelsesammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft två telefonsammanträden, 180425 och 181020, 

samt i övrigt haft löpande kontakter i olika angelägenheter. De justerade protokollen ligger 

på föreningens hemsida, www.sfkn.se, , länken ”Styrelse”.  

 

2. Medlemmar 

a. Medlemmar 

I september 2019 hade föreningen 91 medlemmar och 44 associerade medlemmar, totalt  

135 personer.   

b. Medlemsavgift 

Under 2018 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2017, 200 kr/år, lika för 

medlemmar och associerade medlemmar.  

c. Medlemskontakter 

Under året har styrelsen skickat grupp-e-brev till alla medlemmar och associerade medlemmar 

vid flera tillfällen.  

 

3. Hemsida 

SFKNs hemsida (www.sfkn.se) samlar aktuell information om föreningen inklusive nya 

avhandlingar inom nutritionsområdet. Här finns även länkar till lärosäten, organisationer mm, 

protokoll från årsmöten och styrelsesammanträden samt kalendarium. Hemsidan uppdateras 

löpande via föreningens webmaster, GA.  

 

4. SWESPEN 

LE har representerat SFKN i styrelsen för SWESPEN, den svenska lokalföreningen av ESPEN, 

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, (tidigare European Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition). 

 

5. Federation of European Nutrition Societies (FENS)  

SFKN är sedan 2018 formellt Sveriges representant i FENS. Hemsida: https://fensnutrition.org.  

 

 

http://www.sfkn.se/
http://www.sfkn.se/
https://fensnutrition.org/
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6. Certifiering 

Styrelsen inledde 2017 ett samarbete med Svenska Läkaresällskapets Delegation för utbildning i 

syfte att formalisera certifiering av läkare i klinisk nutrition (den medicinska specialiteten klinisk 

nutrition lades ned 2006 och sedan dess kan läkare inte längre bli specialister i klinisk nutrition). 

Under 2018 har styrelsen tagit fram en modifierad version av SFKNs Utbildningsbok för 

specialistutbildning i Klinisk Nutrition som lades fram 1999. Diskussion med Delegationen för 

utbildning pågår.  

 

7. Remiss-svar 

Under 2018 har styrelsen besvarat följande två remisser: 

• Livsmedelsverket angående deras skrift ”Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården”. Förslaget 

till remiss-svar skrevs av Ulla Balknäs och Kerstin Larsson. 

• Socialstyrelsen angående deras arbete med att se över alla befintliga termposter som rör 

nutrition.  

 Remiss-svaren ligger på föreningens hemsida, länken ”Remissvar”.  

 

8. Utbildning 

• Avhandlingar: På SFKNs hemsida låg i oktober 2019 249 svenska doktorsavhandlingar inom 

nutritionsområdet, sorterade på fyra rubriker.  

• Grundutbildning: Styrelsen har under verksamhetsåret genom CS skickat en enkät till alla 

medicinska fakulteter i Sverige angående läkarnas grundutbildning i klinisk nutrition. 

Sammanställning pågår och publicering kommer att ske under 2020.  

• KN-kursen: Den Lipus-godkända ”KN-kursen” har även under 2018 arrangerats av Fresenius 

Kabi AB som en internatkurs under 3 dagar (weblänk: https://www.fresenius-

kabi.com/se/kurser/kn-kursen).   

Styrelsen arbetar med att få fram en sammanställning av KN-kursens tillkomst och utveckling 

för att lägga upp på hemsidan.  

• Nordiska nutritionsakademin (NNA): Styrelsen arbetar med att få fram en sammanställning 

av NNAs tillkomst och verksamhet för att lägga upp på hemsidan.  

 

9. Nutritionsdag 2018 

SFKN arrangerade ”Nutritionsdag 2018” i Örebro 180516 i samarbete med SWESPEN, 

Nutritionsnätverket för sjuksköterskor och Dietisternas Riksförbund. Programmet ligger på 

hemsidan, länken ”Kalendarium”.  

 

 

 

Stockholm 191020 

För SFKNs styrelse 

 
 

 

Gunnar Akner 

ordförande 

https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen
https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen


Bokslut Svensk Förening för Klinisk Nutrition 181001-190930

BALANSRÄKNING 190930 180930 170930 160930 150930

Bank/Placeringskonto -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            

Riksgäldspar -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            

Plusgiro/Bankgiro 80 102 kr 80 208 kr      79 038 kr      76 213 kr      87 076 kr      

SUMMA TILLGÅNGER 80 102 kr 80 208 kr      79 038 kr      76 213 kr      87 076 kr      

Utlägg medlemmar -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            

Dysfagifond -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            12 550 kr      

SUMMA SKULDER -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            12 550 kr      

Eget kapital vid periodens början 80 102 kr       80 208 kr       79 038 kr      76 213 kr      74 526 kr      78 141 kr      

Periodens resultat 106 kr-            1 170 kr        2 825 kr        1 688 kr        3 616 kr-        

Avrundningsfel -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            0 kr-               

Eget kapital vid periodens slut 80 102 kr       80 208 kr      79 038 kr      76 213 kr      74 526 kr      

RESULTATRÄKNING 190930 180930 170930 160930 150930

Dysfagifondens saldo -  kr                -  kr                -  kr                12 550 kr      

Medlemsavgifter 5 820 kr         3 600 kr        3 400 kr        1 200 kr        9 444 kr        

Nutritionens dag -  kr            -  kr            9 468 kr        4 941 kr        -  kr            

Ränta -  kr            -  kr            -  kr            449 kr           

SUMMA INTÄKTER 5 820 kr         3 600 kr        12 868 kr      18 691 kr      9 893 kr        

Webhotel 2 202 kr-         1 930 kr-        2 063 kr-        723 kr           468 kr-           

Styrelsemöten -  kr             -  kr            3 672 kr-        12 576 kr      12 666 kr-      

Övriga möten 2 424 kr-         -  kr            3 808 kr-        2 204 kr        -  kr            

Porto -  kr             -  kr            -  kr            -  kr            -  kr            

Stipendier -  kr             -  kr            -  kr            1 000 kr        -  kr            

Bankavgifter 1 300 kr-         500 kr-           500 kr-           500 kr           375 kr-           

SUMMA KOSTNADER 5 926 kr-         2 430 kr-        10 043 kr-      17 003 kr      13 509 kr-      

PERIODENS RESULTAT 106 kr-            1 170 kr        2 825 kr        1 688 kr        3 616 kr-        

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:

Periodens resultat är neutralt trots att inkomster från Nutritionens dag fallit bort pga ändrade regler.

Förklaringen är att styrelsemöten hållits per telefon. Betalningen till europeiska sällskapet för

nutrition är förutsättning för mötesdeltagande och därör bokas under Övriga möten.

Dysfagiföreningens stipendiefond bokförts fram till år 2016 som "skuld". Då sista dysfagistipendierna 

betalats ut 2016 överfördes med årets slut resterande medel på 12550:- till SFKN:s eget kapital vilket gör 

att stipendier blivit synliga f r o m 2017  (inte en minskning av skulden mot fonden som det var t o m 2016).

Medlemsavgifter, kostnader för styrelsemöten och räntor bokförs enligt kontantmetoden dvs

intäktförs det år de betalas in och kostnadsförs det år de betalas ut.

2019-09-30 Benno Krachler, kassör
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