Protokoll
Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2019
Plats: Älvsjömässan, Stockholm
Tid: 2019-11-15, kl 15.00

§1 Mötets öppnande
Ordförande Helena Fransson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Årsmötet beslutade att välja Helena Fransson till mötets ordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutade att välja Liisa Fredmark till mötets sekreterare.
§4 Val av justeringspersoner
Årsmötet beslutade att välja Eva Wolf och Fernando Mota de Almeida att justera protokollet.
§5 Fastställande av dagordning för mötet
En punkt om medlemsaktiviteter nästa år läggs till dagordningen. Årsmötet godkänner dagordningen
med detta tillägg.
§6 Mötets stadgenliga utlysning
Årsmötet beslutar att anse mötet vara stadgenligt utlyst.
§7 Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt
Antalet röstberättigande medlemmar räknades, totalt var 35 medlemmar närvarande, vilket innebär
att årsmötet är beslutsmässigt.
§8 Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår
Bokslut för år 2018 visar att det en värdeökning på ca 354 000kr under året detta beroende på
överskott från SkandEndo-mötet 2018. Utgående saldo på föreningens konto per 2018-12-31 var ca
502 000kr.
§9 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Revisor Gunnar Stridh har lämnat en skriftlig revisionsberättelse som läses upp. årsmötet beslutade
att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§11 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar att årsavgiften på 200kr/år hålls oförändrad.

§12 Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
Valberedning bestående av Helena Göransson och Maria Granevik föreslår omval av sittande
styrelse.
Årsmötet beslutar att sittande styrelse väljs om.
§13 Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av styrelsens förvaltning under
nästkommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår följande personer
Revisor: Berit Degerstrand - omval
Revisor: Fernando Mota de Almeida - nyval
Suppleant: Brita Skyttner – nyval
Årsmötet beslutar att välja förslagna personer enligt ovan.
§14 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
Helena Göransson och Maria Granevik - omval
Malin Brundin – nyval
Årsmötet beslutar att välja förslagna personer enligt ovan.
§15 Ordförandes rapport om hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår
Ordförande Helena Fransson berättar om arbetet under det pågående verksamhetsåret (se bilaga).
Malin Brundin berättar om ESE General Assembly 2019-09-11 i Wien där hon representerade
föreningen.
Kassör Martin Lindberg rapporterar om ekonomin under delår 1 20190101-20190930. 102 st
betalande medlemmar. Föreningens ekonomi är god och visar plusresultat på ca 17 400kr för
perioden. Inkomsterna kommer till stor del från medlemsavgifterna för år 2019 samt från
medlemsaktiviteter. Största utgiften är avgiften som betalas till ESE för medlemskap för föreningens
medlemmar.
§16 Föreliggande frågor
Inga föreliggande frågor

§17 Övriga ärenden
Diskussion om en medlemsaktivitet under år 2020. Maria Pigg föreslår en kurs i bettfysiologisk
undersökningsmetodik i Malmö, 1,5-2 dagar. Flera av medlemmar visar intresse för kursen.
En extra medlemsaktivitet i samband med Riksstämman är fortsatt intressant. En kirurg som
föreläsare föreslås.
Styrelsen ska arbeta vidare med planeringen av nästa års medlemsaktiviteter.
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