Svenskt rhinologiskt Sällskap
Protokoll från årsmötet 020927 ÅF/SIFU´s lokaler i Göteborg

1. Ordförande Mats Holmström förklarade årsmötet öppnat.
2. Till mötets ordförande och sekreterare valdes sittande innehavare, dvs Mats Holmström
respektive Kristina Irander.
3. Val av nya styrelsemedlemmar. Till ersättare för Kristina Irander, Morgan Andersson och
Åke Davidsson framförde valberedningens representant Björn Petrusson, följande förslag:
Ebba Hedén-Blomqvist, Anders Cervin och Styrbjörn Hartwig. Inga ytterligare förslag
framfördes från sällskapets medlemmar, som enhälligt godkände valet av dessa nya
styrelseledamöter. Eva Ellegård framförde önskemål om att nuvarande ledamöter i
valberedening, Björn Petrusson och Jan Kumlien, skall kvarstanna, vilket också enhälligt
godkändes.
4. Årsberättelsen från föregående period 010928-020927 upplästes av Kristina Irander.
5. Mats Holmström, svensk representant i Europeiska Rinologiska Sällskapet (ERS),
rapporterade från SRS-mötet i Ulm i juni 2002, om bl. a vissa stadgeändringar i avsikt att
kunna få med östeuropeiska länder och om sjunkande medlemstal, inte minst bla svenska
medlemmar. Mats Holmström redogjorde för olika fördelar med ett medlemskap, och en
lista skickades runt där intresserade vid detta årsmöte kunde anmäla intresse för ytterligare
information om medlemskap i ERS.
6. Information om SRS skall från och med nu vara tillgänglit för alla i ORL-forum.
Innehållet skall förbättras ytterligare och kontinuerligt uppdateras.
7. Jan Kumlien rapporterade om aktuellt läge dels i arbetsgruppen för prioritering av
septumkirurgi, där Kjell Ydreborg har ersatt Kristina Irander, dels i arbetet med

kvalitetsuppföljning, där 60 % av Sveriges öronkliniker nu deltar. Han efterlyste intresse
för utbildningsdagar i septumkirurgi och för förbättring av skriftlig patientinformation.
8. Mats Holmström lämnade information om kommande kongresser. Denna information
kommar att införas på SRS hemsida i ORL-forum.
9. Ebba Hedén-Blomqvist framförde önskemål om medlemsmatrikel med intresseprofilering
på hemsidan för SRS. Enligt Eva Ellegård kommer medlemsmatrikel för SRS att införas
på hemsidan, men hänvisade information om intresseprofileringen till de beskrivningar av
intresseområden, som rapporterats från alla vid medlemskap i ORL-forum.
10. Årsmötet avslutades.
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