Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Årsredovisning för år 2016
Verksamhetsberättelse för 2016
1. Styrelse
a. Styrelsens sammansättning
Under år verksamhetsåret (VÅ) 2016 (maj 2016-maj 2017) har styrelsen bestått av följande sju
ledamöter:
Lars Ellegård, Göteborg (ordförande) (LE)
Gunnar Akner, Örebro (vetenskaplig sekreterare + web master) (GA)
Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK)
Christina Stene, Helsingborg/Ängelholm (facklig sekreterare) (CS)
Tommy Cederholm, Uppsala (TC)
Doris Kesek (DK)
Gerd Faxén-Irving (GFI)
b. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under VÅ haft ett telefonmöte 2017-04-18, samt i övrigt haft löpande
kontakter i olika angelägenheter. De justerade protokollet ligger som pdf-filer på hemsidan,
länken ”Styrelse”.
2. Medlemmar
a. Medlemmar
I april 2017 hade föreningen totalt 159 medlemmar, varav 111disputerade och 48 associerade
medlemmar.
b. Medlemsavgift
Under 2016 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2014, 200 kr/år, lika för
medlemmar och associerade medlemmar.
Medlemskontakter
Sedan 2004 har föreningen efter beslut av flera årsmöten endast haft elektroniska utskick till
medlemmar och associerade medlemmar. Under året har styrelsen skickat sådana grupp-e-brev
vid ett flertal tillfällen.
3. Hemsida
SFKNs hemsida (www.sfkn.se) samlar aktuell information om vår förening och om ny
avhandlingar inom nutritionsområdet, med länkar till lärosäten, organisationer mm inom
nutritionsområdet.
4. Utbildning
a. Läkarnas specialistutbildning i klinisk nutrition
Den IPULS-granskade ”KN-kursen” har även under 2017 arrangerats av Fresenius Kabi AB.
(weblänk: http://www.fresenius-kabi.se/Utbildning/KN-kursen) Flera av SFKN:s medlemmar
har deltagit som föreläsare.

5. SWESPEN
LE har som ordförande 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.

1

Svensk Förening för Klinisk Nutrition

6. Nordiska Nutritionsakademin
TC och LE har under 2015 varit handledare i andra omgången av Nordiska Nutritionsakademin
(NNA). NNA är ett utbildningsprojekt med 5 internatmöten för att utveckla klinisk nutrition i
Norden. Programmet engagerar drygt 20 yngre nutritions- och forskningsintresserade läkare/
sjuksköterskor /dietister i Norden. Som handledare deltar flera medlemmar i SFKN och
SWESPEN och motsvarande organisationer i Norge och Danmark. Avslutningen skedde i
samband med ESPEN 2016 i Köpenhamn, där flera abstracts presenterades .
Webadress: http://www.baxter.se/vardpersonal/utbildning/nordiska_nutritionsakademin.html.

Göteborg 2017-05-03
För SFKNs styrelse

Lars Ellegård
styrelseordförande
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Bokslut för perioden 160401‐170331 Svensk Förening för Klinisk Nutrition
BALANSRÄKNING
Bank / Placeringskonto
Riksgäldspar
Plusgiro / Bankgiro

Utlägg medlemmar
Dysfagifond
SUMMA SKULDER

RESULTATRÄKNING
Medlemsavgifter
Nutritionens dag, Dysfagifond‐rest
Ränta
SUMMA INTÄKTER

PERIODENS RESULTAT

2016-03-31

2015-03-31

2014-04-21

2013-12-31

‐ kr
‐ kr
85 296 kr
85 296 kr

0 kr
0 kr
81 193 kr
81 193 kr

0 kr
152 394 kr
42 969 kr
195 363 kr

0 kr
151 951 kr
35 614 kr
187 565 kr

0 kr
151 951 kr
36 411 kr
188 362 kr

0 kr
0 kr
0 kr

2 290 kr
117 550 kr
119 840 kr

0 kr
117 550 kr
117 550 kr

0 kr
117 550 kr
117 550 kr

81 193 kr
4 103 kr
‐ kr
85 296 kr

75 523 kr
5 686 kr
‐16 kr
81 193 kr

70 015 kr
5 508 kr
0 kr
75 523 kr

70 812 kr
‐797 kr
0 kr
70 015 kr

66 710 kr
4 103 kr
0 kr
70 812 kr

2017-03-31

2016-03-31

2015-03-31

2014-04-21

2013-12-31

3 600 kr
9 468 kr
‐ kr
13 068 kr

9 044 kr
17 491 kr
6 kr
26 541 kr

5 828 kr
3 498 kr
443 kr
9 769 kr

4 300 kr
0 kr
0 kr
4 300 kr

3 106 kr
8 274 kr
1 117 kr
12 496 kr

1 191 kr
4 036 kr
2 238 kr
‐ kr
1 000 kr
‐ kr
500 kr
8 965 kr

0 kr
‐18 151 kr
‐2 204 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
‐20 355 kr

‐468 kr
‐3 418 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
‐375 kr
‐4 261 kr

‐738 kr
‐3 909 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
‐450 kr
‐5 097 kr

‐468 kr
‐5 862 kr
‐1 612 kr
0 kr
0 kr
0 kr
‐452 kr
‐8 394 kr

4 103 kr

6 186 kr

5 508 kr

‐797 kr

4 103 kr

‐
‐

Eget kapital vid periodens början
Periodens resultat
Avrundningsfel
Eget kapital vid periodens slut

Webhotel
Styrelsemöten
Övriga möten
Porto
Stipendier
Inkomstskatt
Bankavgifter
SUMMA KOSTNADER

2017-03-31

‐
‐
‐
‐
‐
‐

kr
kr
0 kr

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:
Periodens resultat år åter positivt. Den här gången har utgifterna och inkomsterna legat på liknande nivåer
som tidigare år. Betalning av medlemsavgiften till FENS är förutsättning för deltagande i europeiska möten varför den
bokförts under "övriga möteskostnader". Läkarförbundet har ändrat rutinerna för utbetalning av medlemsavgifterna
vilket förklarar det ändrade belopptet (under avräkningsperioden 150401‐160331 betalades delar av kommande periods
avgifterna). Om inga ytterligare ändringar sker, kommer inkomsterna från medlemsavgifter ligga något högre än i år.
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. Felkällorna (utlägg, t ex för webbhotel
som återbetalas efter 1:a eller 2:a kvartal beroende på när webmastern skickar fakturan) är
årligt återkommande och borde därför jämna ut sig. Exakt periodisering av småbelopp skulle komplicera
bokföringen men framförallt revisionen utöver det som kan förväntas av lekmannakassör/revisor.
Ändrad tid för årsmöte innebar en förändring av bokföringsperioden, målet är att vi håller oss
till perioden 1/4 ‐ 31/3 framledes. Skatteverket hade spontant (antagl på bas av gamla stadgar)
ändrat perioden från årsvis till 1/10 ‐ 30/9 vilket upprepats trots tidigare påpekande. Jag föreslår
därför att vi, när årsmötet har "landat" i nutritionsdagen/‐dagarna (kanske i år 2017?) anpassar stadgarna
map på redovisningsperioden.

2017‐04‐10

Benno Krachler, kassör

