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2.
3.
4.
5.

Ordförande Mats Holmström förklarade årsmötet öppnat.
Till årsmötets ordförande och sekreterare valdes sittanade
innehavare, d v s Mats Holmström respektive Styrbjörn Hartwig.
Styrelsen sitter kvar oförändrad ytterligare 1 år.
Årsberättelse från perioden 27/9 2002 till 26/9 2003 upplästes av
Styrbjörn Hartwig.
Ordföranden rapporterar om nya regler för att ett land skall vara
representerat i ERS, 20 betalande medlemmar krävs från varje
medlemsland. Årsavgiften för svenska medlemmar är 170 kr/person.
Nu finns endast 11 betalande medlemmar. Orsaken till den låga
årsavgiften är att vi ej betalar för tidningen Rhinology som vi får på
Schering Ploughs bekostnad.
Anmälan om medlemsskap kan ske till k.ingels@kno.azn.nl.
Kommande möten i ERS regi blir 21-24/6 2004 i Istanbul, 11-15/6
2006 i Finland, år 2008 på Kreta i Grekland och årsmötet för 2010
är ej bestämt men intresse finns att arrangera mötet i Sverige.

6.

Diskussion om att fotoregister skall komplettera medlemssidan.
Ebba Hedén-Blomqvist och Eva Ellegård skall försöka ordna
Rhinologiska Föreningens hemsida så att den kan kompletteras
med uppgifter angående medlemmarnas intresseområden etc. enligt
särskild mall.

7.

Jan Kumlien rapporterar om kvalitetssäkringsarbetet avseende
septum-plastiker. Sannolikt kommer kommittén fram till att
rhinomanometri i framtiden skall krävas som en preoperativ
utredningsåtgärd före septumplastik. Kan vi t ex tack vare
rhinomanometri uppnå goda operationsresultat kommer indikationen
för septumplastik att prioriteras högre jfr. med andra ingrepp.

8.

Förfrågan hur man blir medlem i Svenskt Rhinologiskt Sällskap –
anmälan sker till sekrekteraren.

9.

Förslag till rhinologiska ämnen till ÖNH-höstmötet i Göteborg 2004
lämnades, t ex kunde vi diskutera användandet av rhinomanometri
och akustisk rhinomanometri. Ett ämne kunde vara den traumatiserade barnnäsan. Ett annat ämne – hyperaktiva slemhinnor.
forts... sida 2

2

fortsättning på Mötesprotokoll ERS, Göteborg 2003-09-26/SHG

Eva Ellegård föreslog att de ämnen som getts som kurser på
Visbymötet 2003 kunde återupprepas 2004 då alla som ville ej
kunde vara med p g a platsbrist.
10.

Mötet avslutas.
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