Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2018-11-15
Protokoll
1. Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Till mötesordförande väljs Helena Fransson.
3. Till mötessekreterare väljs Martin Lindberg.
4. Till justeringsmän utses Peter Jonasson och Eva Wolf.
5. Dagordning för mötet fastställs enligt förslag, men med ett tillägg enligt punkt 17: ”Diskussion
angående positivt ekonomiskt resultat från SkandEndo och hur detta skall gagna föreningens
medlemmar.”
6. Årsmötet anses vara stadgeenligt utlyst.
7. Se punkt 5.
8. Mötet är enligt registrerade medlemmar beslutsmässigt då 24 medlemmar deltar.
9. Ordförande Helena Fransson redovisar föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår.
a. Planering inför Riksstämman. Föreningen har deltagit vid planering inför årets riksstämma och
ställer upp med programpunkt; forskningsrapporter Endodonti samt en ämnesspecifik föreläsning.
Åtta forskningsrapporter har presenterats inom ämnesområdet och Eva Wolf et al. har nominerats av
föreningen att tävla om den bästa forskningsrapporten. Föreläsningen ”När tanden försvinner –
etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner” är ett samarbete mellan olika ämnesområden
där Maria Pigg varit sammankallande.
b. Nationella riktlinjerna. Helena berättar om det arbete som skett i samarbete med Socialstyrelsen.
Föreningen har lämnat in en skrivelse angående de tillstånd- och åtgärdspar som vi bedömt som
angelägna inom vår profession. Helena går igenom den nya målbeskrivningen. Fakulteterna i Sverige
har även kopplats in i arbetet.
c. Skandinaviska Endodontimötet. Föreningen har i år varit värdar för det Skandinaviska
Endodontimötet, vilket förlöpt väl. Mötet var välbesökt och har erhållit mycket positiv kritik.
d. ESE General Assembly. Föreningen var representerad via Helena Fransson och Maria Pigg vid den
Europeiska Endodontiföreningens årsmöte. De viktigaste punkterna som framkommit är att man
anser att ESE vuxit mycket och att man måste strukturera upp sitt arbete. Man planerar en ny
hemsida och en ny logga. Det framkommer även att det är för få som söker de medel som finns i
forskningsfonderna. De ekonomiska förhållandena är ansträngda och man tittar på hur man skall
förbättra detta. Diskussion pågår även om möjlighet för tandsköterskor att bli medlemmar i ESE.

10. Kassör Martin Lindberg redovisar föreningens räkenskaper år 2017 samt över 2018 delår 1 (201801-01 till 2018-10-01). För verksamhetsår 2017 blev det ett överskott på ca 5’000 kr. Tillgångar
årsskiftet 2017/2018 var 148’058,75 kr. Under innevarande år upptar den ekonomiska redovisningen

från SkandEndo den största delen. Preliminära siffror från SkandEndo visar ett större överskott och
aktuellt saldo på föreningens konto är 500’005,30 kr.
11. Revisor Gunnar Stridh läser upp revisionsberättelsen över 2017 samt 2018 delår 1. Mot bakgrund
av revisionsberättelsen beslutar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. Årsavgift lämnas oförändrad på 200 kr.
13.Valberedningens förslag på styrelsen för nästkommande verksamhetsår är följande:

a. Till ordförande väljs Helena Fransson (omval)
b. Till kassör väljs Martin Lindberg (omval)
c. Övriga ledamöter väljs Malin Brundin (omval), Maria Pigg (nyval), Liisa Fredmark (nyval). Mötet
beslutar enligt förslaget.
14. Sittande revisorer omväljs, nämligen Gunnar Stridh samt Berit Degerstrand.
15. Sittande valnämnd omväljs, nämligen Maria Granevik Lindström och Helena Göransson.
16. Se punkt 9.
17. Diskussion angående det ekonomiska överskott som uppstått i samband med SkandEndo. Förslag
framförs att föreningen skall anordna en medlemsträff med föreläsning och föreningsaktivitet.
Diskussion uppstår om när och hur detta skall genomföras. Styrelsen tar med sig detta och skall ta
fram ett lämpligt förslag på föreningsaktivitet.
18. Inga övriga ärenden.
19. Se punkt 18.
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