Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Årsredovisning för år 2017
Styrelsens årsredovisning för 2017 års förvaltning består av två delar:
• Förvaltningsberättelse (2 sidor)
• Bokslut (1 sida)
Förvaltningsberättelse för 2017
1. Styrelse
a. Styrelsens sammansättning
Under verksamhetsåret (VÅ) 2017 (maj 2017-maj 2018) har styrelsen bestått av följande sju
ledamöter:
• Gunnar Akner, Stockholm (styrelseordförande + web master) (GA)
• Lars Ellegård, Göteborg (vetenskaplig sekreterare) (LE)
• Benno Krachler, Kalix (kassör) (BK)
• Christina Stene, Helsingborg/Ängelholm (facklig sekreterare) (CS)
• Tommy Cederholm, Uppsala (TC)
• Doris Rapp Kesek (DRK)
• Ola Wallengren (OW)
b. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under VÅ haft ett telefonsammanträde 2017-11-01, samt i övrigt haft löpande
kontakter i olika angelägenheter. De justerade protokollet ligger som pdf-fil på hemsidan,
länken ”Styrelse”.
2. Medlemmar
a. Medlemmar
I april 2018 hade föreningen 96 medlemmar och 47 associerade medlemmar, totalt
143 personer.
b. Medlemsavgift
Under 2017 har medlemsavgiften varit oförändrad jämfört med 2016, 200 kr/år, lika för
medlemmar och associerade medlemmar.
c. Medlemskontakter
Under året har styrelsen skickat grupp-e-brev vid flera tillfällen.
3. Hemsida
SFKNs hemsida (www.sfkn.se) samlar aktuell information om föreningen inklusive nya
avhandlingar inom nutritionsområdet, med länkar till lärosäten, organisationer mm.
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. Certifiering
Styrelsen har under 2017 inlett 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). Arbetet har utgått från SFKNs Utbildningsbok för specialistutbildning i Klinisk
Nutrition som lades fram 1999.
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6. Remiss-svar
Styrelsen har besvarat en remiss från Livsmedelsverket via Läkaresällskapet angående uppdatering
av ”Bra måltider i äldreomsorgen” skrivet av OW och GA. Remiss-svaret ligger på föreningens
hemsida, länken ”Remissvar”.
7. Tidning
Styrelsen har haft kontakt med Susanne Bryngelsson vid tidskriften Nordisk Nutrition. Man är där
positiv till att SFKN får disponera en sida i varje nummer, samt att subventionera abonnemang för
SFKNs medlemmar till 195 kr/år/person. En möjlighet vore att styrelsens ledamöter skriver en
kommentar i varje nummer samt att vi erbjuder medlemmarna och de associerade medlemmarna
att skriva. Styrelsen arbetar med frågan.
8. Workshop
GA har föreslagit att SFKN kunde arrangera en årlig workshop på hösten som komplement till
Nutritionsdagen på våren med fokus på handläggning av enskilda personer med
nutritionsrelaterade hälsoproblem (case). Det finns lämpliga lokaler på Läkaresällskapet som
SFKN kan disponera utan kostnad. Vid en förfrågan till SFKNs medlemmar och associerade
medlemmar kom bara intresseanmälan från tre personer.
9. Utbildning
• Avhandlingar: På SFKNs hemsida ligger i april 2018 243 svenska doktorsavhandlingar inom
nutritionsområdet.
• Grundutbildning: Det finns behov av en sammanställning av vad som gäller beträffande
undervisning i klinisk nutrition för den grundläggande läkarutbildningen och andra aktuella
vårdutbildningar vid svenska universitet och högskolor. Styrelsen har inlett sonderingar
angående vad som kan göras.
• KN-kursen: Den Lipus-godkända ”KN-kursen” har även under 2017 arrangerats av Fresenius
Kabi AB (weblänk: https://www.fresenius-kabi.com/se/kurser/kn-kursen). Flera medlemmar i
SFKN har deltagit som föreläsare.
• Nordiska nutritionsakademin (NNA): Styrelsen arbetar med att få fram en sammanställning
av NNAs tillkomst och verksamhet för att lägga upp på hemsidan.
10. Nutritionsdag 2017
SFKN arrangerade ”Nutritionsdag 2017” i Uppsala 170505 i samarbete med SWESPEN,
Nutritionsnätverket för sjuksköterskor och Dietisternas Riksförbund. Programmet ligger på
hemsidan, länken ”Kalendarium”.

Stockholm 180418
För SFKNs styrelse

Gunnar Akner
styrelseordförande
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Bokslut för perioden 170401-180331 Svensk Förening för Klinisk Nutrition
BALANSRÄKNING
Bank / Placeringskonto
Riksgäldspar
Plusgiro / Bankgiro

Utlägg medlemmar
Dysfagifond
SUMMA SKULDER

2018-03-31

2017-03-31

2016-03-31

2015-03-31

- kr
- kr
80 625 kr
80 625 kr

- kr
- kr
85 296 kr
85 296 kr

- kr
- kr
81 193 kr
81 193 kr

- kr
152 394 kr
42 969 kr
195 363 kr

-

kr
kr
kr

Eget kapital vid periodens början
Periodens resultat

-

85 296 kr
4 670 kr

Avrundningsfel

-

0 kr

Eget kapital vid periodens slut
RESULTATRÄKNING
Medlemsavgifter
Nutritionens dag, Dysfagifond-rest
Ränta
SUMMA INTÄKTER

-

kr
kr
0 kr

81 193 kr
4 103 kr
-

-

kr
kr
kr

2 290 kr
117 550 kr
119 840 kr

75 523 kr
5 686 kr

70 015 kr
5 508 kr

kr -

16 kr

-

80 625 kr

85 296 kr

81 193 kr

75 523 kr

2018-03-31

2017-03-31

2016-03-31

2015-03-31

3 400 kr
- kr
- kr
3 400 kr

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

Webhotel
Styrelsemöten
Övriga möten
Porto
Stipendier
Inkomstskatt
Bankavgifter
SUMMA KOSTNADER

-

-

2 708 kr
3 293 kr
1 570 kr
- kr
- kr
- kr
500 kr
8 070 kr

PERIODENS RESULTAT

-

4 670 kr

-

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

4 103 kr

- kr
18 151 kr
2 204 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
20 355 kr

-

-

6 186 kr

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR:
Periodens resultat är negativt trots fortsatt låga utgifter för styrelsemöten. SFKN:s andel av inkomsterna
från nutritionsdagen, som stod för > 50% av intäkterna har fallit bort pga ändrade regler för hantering av
överskott från utställningar. Medlemsavgifterna motsvarar 17 helt betalande medlemmar.
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 högre beloppet 2016. Jämfört med det senaste "normala"
året 2015 har det totala beloppet sjunkit (fr 5800 kr till 3400 kr). SFKN är på väg att skaffa SWISH för att
underlätta betlaning av medlemsavgifterna. Kostnaderna för webhotellet har ökat.

Det finns en buffert, som - vid nuvarande aktivitetsnivå i föreningen tillåter fortsatt drift under många 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.

2018-04-09

kr

Benno Krachler, kassör

468 kr
3 418 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
375 kr
4 261 kr

5 508 kr

