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Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under verksamhetsåret och forskningsnämnden har
haft ett beslutande sammanträde.

Fastigheten
Husets bottenvåning (exklusive biblioteket) och källare är utarrenderade till Skyline AB
och dessa lokaler nyttjas till konferenser, vetenskapliga sammankomster och andra
möten samt som festvåning.
Regelbundna kontakter och samverkan har skett med representanter för Skyline AB,
Ann-Catrin Måbäck och Karin Eklund.
Hyresgästerna i lägenheterna har anknytning till medicinsk verksamhet.
Hyreshöjning av lägenheterna sker i linje med hyreshöjning hos AB Stångåstaden, det
kommunägda bostadsföretaget i Linköping.
Under verksamhetsåret har renovering utförts av entré, trapphus, bibliotek och
tvättstuga. Därutöver rutinmässig översyn av fastigheten med behovsmässiga
reparationer och underhåll. Tekniska verken har under året separerat anläggnings ID
och mätare av elkonsumtion mellan Linköpings läkarsällskap och hyresgäst av
festlokalen (Skyline AB). Successiv övergång sker till mer energisparande apparatur.
Erforderlig utrustning för verksamheten har införskaffats.

Event
Med tanke på nuvarande pandemisituation har inga sammankomster för medlemmar
hållits.

Medlemmar
Sällskapet hade under året 288 registrerade medlemmar varav 36 har betalat
medlemsavgift under 2020 och 120 innehar livslångt medlemskap sedan tidigare.
Medlemsavgiften för 2020 har varit 100 kr för examinerade läkare och 50 kr för
läkarstudenter.

Stipendiater
Totalt inkom 8 ansökningar. Sammanlagt 120.000 kr delades ut till följande mottagare:
Forskningsstipendium
Amanda Welin (60.000kr) - Distinct neutrophil subsets in the early immune response to
M. Tuberculosis
Rasmus Åhman (60.000kr) - EPeCS - Epidemiology of Perioperative Care in Sweden
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Ekonomi
Ekonomirapport med reviderad balans- och resultaträkning redovisas utförligt av
skattmästaren vid årsmötet 18 februari 2021.
Läkaresällskapets ekonomi
Siffror inom parentes är föregående års siffror.
Tillgångar och skulder
Tillgångarna har under 2020 ökat med 6998,32 kr från den ingående balansen 16503,31
kr till den utgående balansen 23501,63 kr.
Årets intäkter
Medlemsavgifterna för 2020 gav intäkter à 7950 kr (8050 kr). Ingen del av årsavgifterna
överfördes enligt styrelsebeslut till Stiftelsen.
Årets kostnader
Bankkostnader var under året 950 kr.
Resultat och ställning
Årets resultat blev 6998 kr ( -4725 kr).
Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond ekonomi
Siffror inom parentes är föregående års siffror.
Tillgångar och skulder
Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps forskningsfond redovisar per 2020-12-31
tillgångar om sammanlagt 10 968 tkr (11 050 tkr). Tillgångarna fördelar sig på
Läkaresällskapets Hus 6 299 tkr (57 %) aktier och andra värdepapper 4 193 tkr (38 %)
medan resterande är omsättningstillgångar, huvudsakligen tillgodohavande på bank och
plusgiro. Övriga skulder är leverantörsskulder samt periodiseringsposter för el, värme
samt revision och rådgivningstjänster.
Årets intäkter
Arrendeintäkterna för hyra från Skyline AB uppgick till 32 tkr (149 tkr) pga. beviljad
hyresfrihet från maj till december 2020 (med anledning av Covid-19-pandemin) och
hyresintäkterna till 313 tkr (348 tkr). Hyresintäkterna har minskat pga. att en lägenhet
inte varit uthyrd under hela året under pågående reparationsarbete i fastigheten.
Det har också bokats upp ett arrende för el på 2 tkr (62 kr) som gäller elkostnad år 2020
fram tills Skyline fick en egen elmätare. Det upplupna arrendet för el för Skyline som
bokades upp förra året har inte betalats under året men fakturan ska betalas framöver
enligt överenskommelse med Skyline.
Erhållna bidrag/donationer har under året uppgått till 0 tkr (0 tkr). Avkastningen på
värdepapper var 150 tkr (146 tkr).
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Årets kostnader
Driftskostnaderna för fastigheten uppgick under 2020 till 539 tkr (272 tkr) fördelat på
vatten och avlopp 22 tkr (11 tkr), uppvärmning 84 tkr (95 tkr), el 17 tkr (50 tkr),
fastighetsskötsel och förvaltning 19 tkr (31 tkr), försäkring 28 tkr (26 tkr) och övriga
fastighetskostnader 27 tkr, varav 9 tkr för bevakning/larm (12 tkr, varav 8 tkr för
bevakning/larm). Kostnaderna för reparationer har under året uppgått till 342 tkr (47
tkr). Kostnaderna för el har varit lägre under året eftersom Skyline betalar sin
elförbrukning direkt.
Övriga kostnader uppgår till 152 tkr (174 tkr) samt avskrivningar 157 tkr (157 tkr).
För detaljerad redovisning vg se bifogad resultat- och balansräkning som är preliminär
innan den slutgiltigt har godkänts av vår revisor på KPMG.
Resultat och ställning
Årets resultat uppgick till -350 tkr (+102 tkr). Likviditeten uppgick på balansdagen till
322 tkr (252 tkr).

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla som bidragit till att under 2020 stärka
Linköpings Läkaresällskap.
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