Protokoll
Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2020
Plats: Digitalt möte via Zoom
Tid: 2020-11-12, kl 17.00- 17.45.

§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 Einola till mötets sekreterare.
§4 Val av justeringspersoner
Årsmötet beslutade att välja Eva Wolf och Maria Granevik 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 Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt
Antalet röstberättigande medlemmar räknades, totalt var 17 medlemmar
närvarande vilket innebar att årsmötet var beslutsmässigt.
§8 Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under
föregående verksamhetsår
Bokslut för år 2019 visar en kontoförändring under året på ca -182 000
kr. En stor utgift var medlemsaktiviteten under hösten 2019 men även en
inbetalning till den skandinaviska endodontiföreningen avseende 20% av
intäkterna från SkandEndo 2018 som anordnades av svenska
endodontiföreningen.

Utgående saldo på föreningens konto per 2019-12-31 var ca 320 000kr.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den
till handlingarna.
§9 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Den avgångna revisorn Gunnar Stridh har lämnat en skriftlig
revisionsberättelse för delår 1 2019 (2019-01-01 till 2019-09-30).
Revisorerna Fernando Mota de Almeida och Berit Degerstrand har
lämnat en skriftlig revisionsberättelse för delår 2 2019 samt delår 1 2020,
och dessa lästes upp av Fernando Mota de Almeida. Revisorernas
bedömning var att föreningens räkenskaper skötts enligt god
redovisningssed.
Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019.
§11 Förslag om stadgeändringar §16 och §17 enligt bifogat
dokument (bilaga 1)
Årsmötet godkände de föreslagna stadgeändringarna.
En stadgeändring måste dock godkännas av två på varandra följande
sammanträden för att bli giltig, och förslaget bör därmed tas upp igen vid
årsmötet 2021.
§12 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att årsavgiften på 200kr/år hålls oförändrad.
§13 Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter
för nästkommande verksamhetsår
Valberedning bestående av Helena Göransson och Maria Granevik
föreslog omval av sittande styrelse.
Årsmötet beslutade att sittande styrelse väljs om.
§14 Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av
styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår
Valberedningen föreslog följande personer
Revisor: Berit Degerstrand - omval
Revisor: Fernando Mota de Almeida - omval

Suppleant: Brita Skyttner – omval
Årsmötet beslutade att välja föreslagna personer enligt ovan.
§15 Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
Helena Göransson och Maria Granevik - 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 (se bilaga 2).
Styrelsen har bland annat arbetat med programpunkterna till årets
Riksstämma, en föreläsning och forskningsrapporterna. Man hade även
planer på en medlemsaktivitet med utländska gästföreläsare men denna
aktivitet uteblev tyvärr på grund av pågående pandemi.
Helena Fransson och Maria Pigg har representerat föreningen på ESE
General Assembly 2020 som i år hölls digitalt.
• Nederländernas nationella endodontiförening har lämnat ESE,
men en mindre endodontiförening från Nederländerna har
därefter begärt och beviljats medlemskap.
• Den tyska nationella endodontiföreningen överväger nu att lämna
ESE p g a avgiftens storlek som anses alltför hög av vissa
medlemmar.
• ESE kongress 2021 kommer att genomföras i Helsingfors men
oklart än så länge i vilken form, fysiskt och/eller digitalt.
• SkandEndo i Bergen är framflyttad till hösten 2022.
Martin Lindberg berättade om arbetet med föreningens hemsida samt
visade upp den omgjorda hemsidan som ännu inte är helt klar. Den nya
hemsidan kommer att lanseras i slutet av året.
Kassören rapporterade om ekonomin under delår 1 20200101 20200930.
85 stycken betalande medlemmar hittills i år.
Föreningens ekonomi är god och visar plusresultat på ca 23 000 kr för
perioden, utgående saldo per 2020-09-30 ca 340 000 kr.
Inkomsterna under delår 1 kommer till stor del från medlemsavgifterna
för år 2020 samt från sponsring av medlemsaktivitet år 2019. Största

utgiften är avgiften som betalas till ESE för medlemskap för föreningens
medlemmar.

§17 Föreliggande frågor
Inga föreliggande frågor.
§18 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
Vid pennan
Liisa Einola, sekreterare

Justerad av
Eva Wolf

Maria Granevik-Lindström

