
 
Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2017-11-15 

Protokoll 

1         Ordförande förklarar mötet öppnat 

2         Till mötesordförande väljs Charlotte Ulin 

3         Till mötessekreterare väljs Olle Henningsson 

4         Till justeringsmän utses Peter Jonasson och Paul Richard 

5         Dagordning för mötet fastställs enligt förslag 

6         Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst 

7         se punkt 5  

8         Mötet är enligt cirkulerande lista beslutsmässigt då 27 personer är närvarande 

9         se punkt 6 

10       Kassör Martin redogör för föreningens ekonomi för föregående och innevarande år. För 

verksamhetsåret 2016 blev det ekonomiska resultatet ett underskott. Detta beroende på en sent 

inkommen räkning för medlemsmötet 2015 som då belastar resultatet 2016. Tillgångar årsskiftet 

2016/17 uppgick till 142 273,50 kr. Aktuellt saldo på föreningens konto är 178 094 kr 

11       Revisorssuppleant Berit Degerstrand läser upp revisionsberättelsen för föregående 

räkenskapsår.  

12       Mot bakgrund av revisionsberättelsen beslutar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

13       Årsavgiften lämnas oförändrad, 200 kr  

14       Valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår är följande: 

            Till ordf[1] örande väljs Helena Fransson. 

            Till kassör väljs Martin Lindberg (omval) 

            Övriga ledamöter: Olle Henningsson (omval), Johan Ohlin (omval) samt Malin Brundin (omval). 

            Mötet beslutar enligt förslaget. 

15       Sittande revisorer omväljs, nämligen Gunnar Stridh samt suppleant Berit Degerstrand 

16       Sittande valnämnd omväljs, nämligen Maria Granevik Lindström och Helena Göransson 

17       Ordförande Charlotte Ulin redogör för föregående års verksamhet.  4 styrelsemöten har 

styrelsen haft. 2 per telefon och 2 fysiska möten varav ett under ESE i Bryssel.  I samband med ESE 

kunde ingen från styrelsen deltaga i General Assembly men ordföranden låter informera att Dag 

Örstavik valts till ny ordförande i ESE. Styrelsen har jobbat med förberedelser inför Odontologisk 

rikstämma och middagen i anslutning till föreliggande årsmöte.Planeringen av ScandEndo 2018 på 

Djurönäset i Stockholm har också tagit fart och en arbetsgrupp med Malin Brundin i spetsen är 
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tillsatt. Styrelsen har vidare arbetat fram ett remissvar till SoS angående den nya målbeskrivningen 

för ST utbildningen. 

18       Inga frågor föreligger: Martin tackar av Charlotte Ulin för hennes tid som ordförande i 

föreningen 

19       Inga övriga ärenden varför mötet avslutas 

            Vid tangentbordet                           Justeras                                Justeras  

            Olle Henningsson                           Peter Jonasson                   Paul Richard 

 


