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Protokoll från årsmöte Svenskt Rhinologiskt sällskap 21 oktober 2010

§1

Mötet öppnades

§2
Val av ordförande och sekreterare
Till mötets ordförande valdes Johan Hellgren och mötets sekreterare Karl
Steensland.
§3
Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes……..
§4
Mötesdeltagarna godkände att mötet stadgeenligt utlysts på ORL-Forum, på webbutbildningen samt i mail till alla medlemmar.
§5
Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§6
Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades. Den finns skriftligt att tillgå via
SRS:s hemsida. Inga synpunkter framfördes och verksamhetsberättelsen lades till
handlingarna.
§7
Kassarapport
Kassrapporten framfördes av kassör Stig Rudblad. Ekonomin känns mer stabil efter
övergång från medlemsavgift till deltagandeavgift på årsmötet och därmed möjlighet
att ta ut en högre avgift. Ett långsiktigt samarbete med nya sponsorer MSD samt
KARLSTORZ säkrar också ekonomin. Diskussion om övergång till brutet revisionsår
vilket har vissa praktiska för- och nackdelar. Man beslutade tills vidare att behålla
revisionsår följer kalenderår.
§8
Revisionsberättelse
Revisionsberättelse levererades av Jan Kumlien som konstaterade att föreningens
räkenskaper är i god ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet.
§9
Ansvarsfrihet
Styrelsen tilldelas ansvarsfrihet av mötesdeltagarna.
§10
Val av styrelse
Stig Rudblad och Cecilia Alexandersson lämnar styrelsen efter 4 år. Valberedningen
som består av Kenneth Holmberg och Mats Holmström har föreslagit Anders Enhage
i Stockholm som väljs med acklamation. Övriga ledamoter fortsetter i styrelsen.
§11
Nästa årsmöte
Datum för nästa års möte sätts till 20-21 oktober 2011. Efter att ha inhämtat förslag
till tema för nästa års möte göres omröstning genom handuppräckning och en stor
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majoritet valde de kombinerade temat ”Handläggning av patologi i frontalsinus och
användande av nya tekniker”.
§12
Anmälan
Styrelsen upplever ständigt problem med att ha översikt över vem som har anmält sig
och vem som har betalat. Beslut ändå om att vi behåller dagens befintliga system
med anmälan via inbetalning till giro i kombination med mejl till kassör.
§13
Föreningens sponsorer
Årsmötet uttryckte stor tillfredsställelse med samarbetet med dagens sponsorer och
önskar att förlänga detta med MSD och Storz.
§14
Webb-föreläsning
Höstens webföreläsning med Jens Ponikau diskuterades. Mötet ansåg att det var ett
lyckat försök men att enskilda webföreläsningar på udda tider i förhållande till ÖNHföreningens webbutbildning kan verka förvirrande och att man istället bör verka för att
få ett utrymme tilldelat på den ordinarie utbildninge i framtiden. Styrelsen får i uppgift
att diskutera att ev ta fram förslag till ny webb-föreläsning.
§15
Kollektiv anslutning ERS
Årsmötet säger nej till kollektiv anslutning till ERS då detta kanske både har kanske
legala och praktiska besvär. Däremot skall man i samband med årsmötet koppla upp
datorer till ERS för att underlätta anmälan för föreningens medlemmar till ERS. Ett
stort antal svenska ERS-medlemmar skulle kunna vara gynnsamt vad gäller vår
ansökan om att arrangera ERS-möte 2018.
Vid pennan

Karl Steensland

