Protokoll Årsmöte 2015
Svenska Endodontiföreningen 2015-11-11
1 Ordförande förklarar mötet öppnat
2 Till mötesordförande väljs Charlotte Ulin
3 Till mötessekreterare väljs Olle Henningsson
4 Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst
5 Dagordning fastställs enligt förslag
6 Röstlängd fastställd enligt cirkulerande lista
7 Mötet fastslås vara beslutsmässigt,
8 Till justeringskvinnor utses Helena Fransson och Victoria Dawson
9 Föregående års verksamhet
Ordförande Charlotte Ulin redogör för föregående års verksamhet
Kassör Maria Pigg redogör för föreningens ekonomi för föregående och innevarande år.
För verksamhetsåret 2014 blev det ekononomiska resultatet ett överskott på ca 8300 kr. För 2015
räknar kassören med ett underskott på 15 000 kr framför allt beroende på kostnader för
medlemsmötet då ingen sponsring för mötet kunde ordnas.
10 Revisorn redovisar sin genomgång av föreningens räkenskaper och rekommenderar mötet att ge
styrelsen ansvarsfrihet
11 Ansvarsfrihet 2014
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av mötet
12 Årsavgiften lämnas oförändrad, 200 kr
13 Valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår är följande:
Till ordförande väljs Charlotte Ulin (omval).
Till kassör väljs Maria Pigg (omval).
Övriga ledamöter: Olle Henningsson (omval), Johan Ohlin (omval) samt Malin Brundin (nyval).
Mötet beslutar enligt förslaget.
14 Sittande revisorer omväljs, nämligen
Gunnar Stridh samt suppleant Berit Degerstrand
15 Sittande valnämnd omväljs, nämligen
Maria Granevik Lindström och Helena Göransson

16 Ordförandes rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår.
Huvudsakligen jobbar styrelsen med förberedelser inför Odontologisk rikstämma och planering av
Svenska endodontiföreningens medlemsmöte/årsmöte.
10 forskningsrapporter inom endodonti skall presenteras under riksstämman.
En av dessa presenteras av Helena Fransson som också nominerats att delta i tävling om bästa
forskningsrapport.
Under fredagen kommer Fredrik Frisk hålla föreläsning om Apikal parodontit och hjärtkärlsjukdom.
Charlotte Ulin har varit på Hearing på Socialstyrelsen ang Specialistutredning. Alla specialiteter
planeras finnas kvar. Sannolikt tillkommer specialitet inom Oral medicin.
Charlotte Ulin deltog i General assembly innan ESE mötet i Barcelona och redogjorde kort för arbetet
där.
17 Föreliggande frågor
A: Förslag från styrelsen ang kommitté för Internetodontologi.
Ordföranden redogör för det arbete som föreningens styrelse inlett för att förändra och förbättra
faktabladen på internetodontologi.se. Detta blev övermäktigt för styrelsen och frågan ställs om
någon är intresserad av att vara spindeln i nätet gentemot Internetodontologi.
Ingen visar direkt intresse för att hålla i detta för föreningens räkning gentemot Internetodontologi
och därför beslutar mötet att framöver låta Internetodontologi handhas av personer som detta
företag kunnat knyta till sig.
B: Förslag från styrelsen ang bildande av kommitté för ST-utbildningen inom endodonti.
Detta kommer som ett förslag från Fredrik Frisk, Odontologiska Institutionen i Jönköping.
Mötet ställer sig positiva till en sådan kommitté som väl överensstämmer med de aktiviteter
föreningen enligt stadgarna kan förväntas bedriva, och styrelsen får mandat att fortsätta arbetet
med utformningen av en sådan grupp.
18 Övriga ärenden.
Styrelsen efterhör om mötet har några förslag på angelägna arbetsområden för styrelsen under
kommande verksamhetsår.
Inga förslag i nuläget för föreningens styrelse att ta fasta på.
19 Mötet avslutas
Vid tangentbordet Olle Henningsson
Justeras Victoria Dawson
Justeras Helena Fransson

