
     

 

Protokoll 

Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2021 
 

Plats: Älvsjömässan Stockholm samt via Zoom, kombinerat fysiskt och 
digitalt möte. 

Tid: 2021-11-19, kl 15.00. 

 

 

 

 

§1 Årsmötets öppnande 

Vice ordförande Maria Pigg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 

§2 Val av mötesordförande 

Årsmötet beslutade att välja Maria Pigg till mötets ordförande. 

 

§3 Val av mötessekreterare  

Årsmötet beslutade att välja Liisa Einola till mötets sekreterare. 

 

§4 Val av justeringspersoner (2st) 

Årsmötet beslutade att välja Tobias Jobin och Jörgen Karlsson att 
justera protokollet. 

 

§5 Fastställande av dagordning för mötet 

Årsmötet godkände dagordningen för mötet. 

 

§6 Mötets stadgenliga utlysning 

Årsmötet beslutade att anse mötet behörigt utlyst enligt stadgarna. 

 

§7 Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fastställde röstlängden till 19 stycken röstberättigade 
medlemmar, närvarande antingen fysiskt, digitalt eller via ombud.  



 

 

§8 Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt 

Med hänvisning till antalet röstberättigade medlemmar representerade, 
ansågs årsmötet vara beslutsmässigt. 

 

§9 Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under 
föregående verksamhetsår 

Bokslut för år 2020 visar en kontoförändring under året på ca +10 500 kr.   

Största utgiften under delår 2 (2020-10-01 – 2020-12-31) bestod av 
kostnaden för föreningens nya hemsida, ca 22 500 kr. Inkomsterna 
under delår 2 har kommit från medlemsavgifter samt från det årliga 
aktivitetsbidraget från Tandläkarsällskapet.  

Utgående saldo på föreningens konto per 2020-12-31 var ca 330 500 kr. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den 
till handlingarna. 

 

§10 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 

Revisorerna Fernando Mota de Almeida och Berit Degerstrand har 
lämnat en skriftlig revisionsberättelse för delår 2 2020 samt för delår 1 
2021 (2021-01-01 till 2021-09-30). 

Revisorernas bedömning var att föreningens räkenskaper skötts enligt 
god redovisningssed.  

Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 

 

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 

 

§12 Fastställande av årsavgift 

Årsmötet beslutade att årsavgiften på 200 kr/år hålls oförändrad. 

 

§13 Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter 
för nästkommande verksamhetsår 

Valberedning bestående av Helena Göransson och Maria Granevik 
Lindström föreslog Maria Pigg som ny ordförande, då sittande 
ordförande Helena Fransson önskar avsluta sitt uppdrag som 
ordförande.  

Helena Fransson föreslogs sitta kvar i styrelsen som ledamot. 



     

I övrigt föreslogs omval av sittande styrelsemedlemmar, med Martin 
Lindberg som kassör samt Malin Brundin och Liisa Einola som 
ledamöter.  

Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag enligt ovan. 

 

§14 Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av 
styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår 

Valberedningen föreslog följande personer  

Revisor: Fernando Mota de Almeida - omval 

Revisor: Amir Sayrafi – nyval  

Suppleant: Brita Skyttner – omval 

Årsmötet beslutade att välja föreslagna personer enligt ovan. 

 

§15 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår 

Helena Göransson och Maria Granevik Lindström - omval 

Årsmötet beslutade att välja föreslagna personer enligt ovan. 

 

 

§16 Ordförandes rapport om hittillsvarande verksamhet under 
pågående verksamhetsår 

Ordförande Helena Fransson berättade om arbetet under det pågående 
verksamhetsåret (bilaga 1).  

Styrelsen har under året hållit fem digitala, beslutsmässiga 
styrelsemöten via Zoom.  

Styrelsen har arbetat med en ny hemsida till föreningen samt med 
programpunkterna till årets Riksstämma. Svenska endodontiföreningen 
presenterade inga forskningsrapporter i år då många presumtiva 
rapportörer valde att inte delta med anledning av de nya reglerna 
avseende krav på förinspelning och digital lagring av 
forskningsrapporterna.  

Styrelsen har under året anordnat en välbesökt digital 
terapiplaneringskonferens samt en digital föreläsning om cervikala 
rotresorptioner, även denna välbesökt. 

ESE General Assembly hölls 18 oktober och föreningen representerades 
av Helena Fransson och Maria Pigg via länk. 

ESE Biennial Congress 2022 kommer att hållas i Budapest och 
kongressen år 2023 planeras till Finland. 



 

Nästa SkandEndo-möte är planerat att genomföras i Bergen, Norge 
augusti 2024. 

 

Kassören rapporterade om ekonomin under delår 1 2021-01-01 – 2021-
09-30.  

Föreningens ekonomi är god och visar plusresultat på ca 17 500 kr för 
perioden, utgående saldo per 2021-09-30 var 348 000 kr. 

Inkomsterna under delår 1 kom från medlemsavgifterna för år 2021 samt 
från bidraget för arbetet med Riksstämman. 80 stycken betalande 
medlemmar hittills i år. Största utgiften var avgiften som betalas till ESE 
för medlemskap för föreningens medlemmar. 

 

 

§17 Föreliggande frågor 

 

- Förslag om stadgeändringar §16 och §17 enligt bifogat dokument 
(bilaga 2).  

Förslaget godkändes redan vid årsmötet 2020 men en stadgeändring 
måste godkännas av två på varandra följande sammanträden för att 
bli giltig, och förslaget togs därmed upp igen vid årets möte. 

Årsmötet godkände de föreslagna stadgeändringarna som blev 
därmed giltiga. 

 

- Förslag från styrelsen om instiftan av Svenska endodontiföreningens 
årliga pris för bästa forskningsrapport (bilaga 3). 

Årsmötet godkände förslaget. 

 

 

 

§18 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

 

 

 

 

 



     

 

Vid pennan 

 

 

 

 

Liisa Einola, sekreterare 

 

 

Justerad av 

 

 

 

 

Tobias Jobin   Jörgen Karlsson  



 

Verksamhetsberättelse 

Svenska Endodontiföreningens styrelse 2021 
 
Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2021 sammanträtt vid 
fem digitala möten då vi vid samtliga varit beslutsmässiga. 
Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål samt programpunkter 
under Odontologisk riksstämma 2021. Medlemsregistret har uppdaterats 
kontinuerligt. Vi har genom den nya hemsidan kunnat hantera 
medlemsfrågor och via mail kunnat skicka ut nyheter och kallelser. En 
omvärldsbevakning har skett kontinuerligt under året. 
I januari 2021 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk 
riksstämma (17-19 november) med ett arbetsmöte påkallat av Svenska 
Tandläkare- Sällskapet. Temat för årets Odontologisk riksstämma är 
”Tillbaka till framtiden”. I år presenterar inte Svenska 
Endodontiföreningen några forskningsrapporter, detta beroende på att 
inte några anmälningar kommit in till föreningen. Många presumtiva 
rapportörer önskade inte att delta då rapporten skulle spelas in och 
lagras. På grund av pandemin är årets Riksstämma delvis digital och 
föreningen kommer att bidra med två programpunkter: 
• ”Endodonti - ett rent nöje” Digital föreläsning som arrangeras 

av: Svenska Endodontiföreningen. Medverkande: Malin Brundin. 
• ”Symptomgivande sprickor i tanden – endodonti möter 

protetik” arrangeras av: Svenska Endodontiföreningen 
Medverkande: Elerin Kärner Lindvall, Winnie Nguyen Thi, Tarek 
Lougui och Armineh Nilsson 
Utöver dessa punkter som arrangeras av Svenska endodontiföreningen, 
talar även medlemmarna Fredrik Frisk vid symposiet ”Från 
Fissurförsegling till överkappning”, Thomas Kvist under Etikdagen 
”Civilkurage och visselblåsning inom tandvården” och Malin Brundin vid 
symposiet ”Orala infektioner - hållbar utveckling eller tillbaka till 
framtiden?”. 
Den 25 maj anordnades en digital terapikonferens som var välbesökt. De 
fall som anmälts och som diskuterades rörde uteslutande externa 
cervikala rotresorptioner. Då det blev uppenbart att detta tillstånd var 
något som intresserade medlemmarna anordnades den 5:e oktober en 
medlemsaktivitet “Current know-how on External Cervical Resorption: 
from diagnosis to treatment planning”, en digital föreläsning av Athina 
Mavridou, University of Ghent, Belgien. Athina Mavridou är en av 
författarna till European Society of Endodontology (ESE) position 
statement: External Cervical Resorption. Zoomföreläsningen 
intresserade många och 85 personer loggade in för att lyssna. Ytterligare 
en digital terapikonferens är planerad till 26 oktober. 
Vid ESE General Assembly 18 oktober 2021 representeras föreningen 
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av Helena Fransson och Maria Pigg. 
Föreningen blev under våren kontaktad av Nationella programområdet 
för Tandvård som har till uppgift att leda kunskapsstyrningen för 
tandvård i Sverige på uppdrag av SKR (https://kunskapsstyrningvard.se). 
Styrelsen har nominerat en medlem för att delta i arbetsgruppen som 
ska revidera konsensusrekommendationer för antibiotikaprofylax och 
antibiotikaanvändning. 
The Biennial Congress of the ESE är planerat till den 7-10 september 
2022 i Budapest, Ungern. Eventuellt blir det ett ESE-möte under 2023, 
men detta är ännu inte fastställt. SkandEndo är planerat att genomföras i 
Bergen, Norge i augusti 2024 med titeln ”Dental Emergencies and 
Beyond”. 
En förfrågan från medlem angående gemensamma riktlinjer vid sanering 
kom in till styrelsen. Styrelsen har föreslagit att handledargruppen för 
specialistutbildning inom endodonti skulle kunna ta upp en gemensam 
diskussion vid ett nationellt ST-seminarium. 
Handledargruppen har som avsikt att publicera en studieplan för STutbildningen 
på föreningens hemsida. 
Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer; dessa ska 
diskuteras i styrelsen och eventuellt tas upp för diskussion vid en digital 
medlemsaktivitet – under planering. 
Under året har vi löpande behandlat uppkomna medlemsärenden och 
bevakat remisser förmedlade via Sveriges tandläkarförbund. Vi har även 
löpande behandlat frågor från ESE. 
 
 
Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen 2021-10-12 
Helena Fransson, ordf  
Maria Pigg, vice ordf 
Liisa Fredmark, sekr  
Martin Lindberg, kassör 
Malin Brundin, ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

STADGAR 

(antagna vid konstituerande sammanträde 1977-11-17) 

§1 
Svenska Endodontiföreningen har till uppgift: 
att främja forskning, utbildning och klinik inom ämnesområdet endodonti 
att representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer 
att bevaka sina medlemmars intressen i frågor av social och ekonomisk natur 
att samarbeta med övriga ämnesföreningar 

§2 
Fullt medlemskap kan förvärvas av den som är verksam inom eller hyser särskilt intresse för 
ämnesområdet endodonti och som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund. 
Skriftlig anhållan om inträde i föreningen göres hos styrelsen, som beslutar om inval. 
Associerat medlemskap (= medlemskap utan rösträtt) kan efter styrelsens beslut erhållas av särskilt 
intresserad person även utan tandläkarexamen eller av utländsk tandläkare. 
Hedersledamot kan - oberoende av nationalitet och förbundstillhörighet - kallas av föreningen. 
 
§3 
Medlemsavgift erläggs årligen till föreningen med ett belopp som av denna vid årsmötet bestämts. 
Medlem, som fyllt eller under verksamhetsåret fyller 66 år, kan efter ansökan till styrelsen befrias från 
medlemsavgift. 
Medlem, som icke senast den 31 dec samma år erlagt stadgad medlemsavgift för verksamhetsåret, 
anses ha utträtt ur föreningen. Samma gäller medlem med fullt medlemskap som under 
verksamhetsåret utträtt ur Sveriges Tandläkarförbund; fråga om associerat medlemskap prövas enligt 
§2. 
Nytt inträde kan av styrelsen beviljas, varvid styrelsen för varje enskilt fall fastställer i vad mån den 
återinträdande skall erlägga resterande avgifter. 
Inbetalda avgifter återbetalas ej. 
 
§4 
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 
 
§5 
Föreningen avhåller ordinarie sammanträde minst en gång varje år på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. Ett ordinarie sammanträde utgör föreningens årsmöte och skall, om ej särskilda skäl 
föreligger, hållas under hösten. 
Extra sammanträde skall hållas om styrelsen så påfodrar eller då minst 1/5 av föreningens 
medlemmar gjort skriftlig framställan härom. Vid extra sammanträde kan beslut endast fattas i frågor 
som upptagits i kallelsen. 
 
§6 
Kallelse till sammanträde och föredragningslista skall delgivas medlemmarna per post senast 3 veckor 
före ordinarie sammanträde och 1 vecka före extra sammanträde. 
 
§7 
Vid årsmötet skall följande förekomma: 
Val av justeringsmän 
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Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. 
Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Fastställande av årsavgift 
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår 
Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under nästkommande 
verksamhetsår 
Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår 
Ordförande och/eller sekreterarens rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående 
verksamhetsår 
Föreliggande frågor 
Övriga ärenden 
 
§8 
Vid omröstning på föreningens sammanträden äger varje medlem med fullt medlemskap en röst. Om 
ej annat begäres sker val och annan omröstning öppet. I händelse av lika röstetal äger ordföranden 
utslagsröst vid öppen omröstning, vid sluten sker lottdragning. Röstning med fullmakt är tillåten. 
Föreningen är beslutsmässig, då minst 1/5 av föreningens medlemmar är närvarande. Varje 
närvarande medlem får med fullmakt endast företräda ytterligare 1 medlem. 
Styrelseledamot får ej deltaga i val av revisorer, revisorssuppleant eller ledamöter i valnämnd, ej heller 
deltaga i omröstning i frågan om ansvarsfrihet. 
 
§9 
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt ytterligare 
en ledamot. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. 
All omröstning inom styrelsen sker öppet med utslagsröst för ordföranden vid lika röstetal. 
Vid telefonsammanträde, där samtliga styrelseledamöter ej deltager samtidigt, skall protokollet 
justeras av samtliga ledamöter. 
 
§10 
Styrelsen åligger: 
-att handha föreningens angelägenheter 
-att under gemensamt ansvar förvalta dess tillgångar 
-att till årsmötet avgiva en av styrelsen undertecknad berättelse över föreningens verksamhet under 
föregående verksamhetsår. 
 
§11 
Ordföranden åligger: 
-att kalla till föreningens och styrelsens sammanträden 
-att vid föreningens och styrelsens sammanträden leda förhandlingarna samt själv deltaga i justering 
av protokoll 
-att som främste representant för föreningen tillse att dess intressen bevakas. 
 
§12 
Vice ordföranden åligger: 
-att vid ordförandens förfall utöva dennes funktioner och att i övrigt biträda denne. 
 
§13 



 

Sekreteraren åligger: 
-att föra protokoll vid föreningens och styrelsens sammanträden 
-att föra korrespondans och i laga tid utsända kallelser etc 
-att föra diarium över föreningen berörande in- och utgående handlingar. 
 
§14 
Skattmästaren åligger: 
-att föra noggranna specificerade räkenskaper över föreningens ekonomi 
-att emottaga inflytande medel och verkställa alla av föreningen eller styrelsen beslutade utbetalningar 
-att före verksamhetsårets slut infordra alla medlemsavgifter 
-att föra matrikel över föreningens samtliga medlemmar 
-att för varje verksamhetsår avsluta räkenskaperna och minst 2 månader före nästföljande årsmöte 
hålla dem jämte räkenskapshandlingarna tillgängliga för revisorerna 
-att uppgöra budget för kommande verksamhetsår samt föreslå årsavgifter. 

§15 
Revisorerna åligger: 
-att granska styrelsens förvaltning 
-att senast 14 dagar före årssammanträdet till styrelsen avlämna revisionsberättelse jämte yttranden 
angående ansvarsfrihet. 

§16                     
Föreningens valnämnd utgöres av två tre ledamöter, varav en styrelseledamot. 

§17 
Valnämnden åligger: 
-att avge förslag till kandidater i alla stadgeenliga eller av föreningen eller styrelsen beslutade val 
-att då förslag avser val upptaget på dagordningen för årsmötet inventera intresset bland 
medlemmarna att kandidera, samt inlämna förslag till styrelsen i så god tid att förslaget kan delgivas 
medlemmarna i kallelsen till årsmötet. 

§18 
Ändring av dessa stadgar samt beslut om föreningens upplösning kan ske endast vid 2 på varandra 
följande sammanträden varav minst ett ordinarie och med minst 3 månaders mellanrum, varvid 
godkännande fordrar minst 2/3 majoritet av de vid mötena röstberättigade. 
Förslag till ändring av stadgar eller föreningens upplösning skall senast 2 månader före ordinarie 
sammanträde skriftligen ingivas till styrelsen, som har att jämte ett eget yttrande däröver delgiva 
detsamma för föreningens samtliga medlemmar senast 3 veckor före sammanträdet. 
Vid det sista sammanträdet skall beslutas om hur föreningens tillgångar skall disponeras. 

 

 

 
 

 

 

 



     

 

Malmö 2021-10-13 
Förslag till Årsmöte 2021 i Svenska Endodontiföreningen 
 
Instiftan av Svenska Endodontiföreningens årliga pris för bästa forskningsrapport 
 
Bakgrund: 
Varje år presenterar ett antal studenter på grundutbildningen sina pågående eller avslutade 
examensprojekt på Svenska Endodontiföreningens session för forskningsrapporter under 
Odontologisk riksstämma. Ett antal forskningsprojekt som drivs av forskarstuderande 
(doktorander) presenteras också. Här innefattas även projekt som drivs inom regionerna 
(FoU) och i privat tandvård. Projekten handleds av aktiva forskare och representerar en inte 
oväsentlig del av pågående endodontiforskning i Sverige, och resultaten är på olika sätt 
intressanta för föreningens medlemmar. Presentatörerna får genom sin rapportering en 
inblick i hur forskningresultat sprids inom specialistgrupper, och många unga tandläkare får 
på så sätt en första kontakt med en specialistförening vilket kan stimulera till och främja ett 
framtida intresse för ämnet och även för endodontisk forskning. Enligt föreningens stadgar 
(§ 1) är just detta vår främsta uppgift. I nuläget finns ingen tydlig ansats från föreningen att 
stödja just forskning. 
Förslag: 
Svenska Endodontiföreningen föreslås instifta ett årligt pris för bästa forskningsrapport. 
Priset tänks utdelas årligen till en rapport som framförs av en person/person som är under 
utbildning vid projektets genomförande. Priset utgörs av ett inramat diplom samt en 
monetär summa om (förslagsvis) 5000 SEK. 
I detta syfte föreslås Svenska Endodontiföreningens styrelse få i uppdrag att: 
- formulera kvalitetskriterier utifrån vilka bedömning av projekt och rapport ska ske 
- formulera en processbeskrivning för bedömning och beslut om prisets tilldelande 
- formulera en beskrivning/annonsering som kan delges presumtiva pristagare 
 
Svenska Endodontiföreningens styrelse 2021 
Helena Fransson, ordf 
Malin Brundin 
Liisa Einola 
Martin Lindberg 
Maria Pigg 
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