Årsmötesprotokoll Svenskt Rhinologiskt Sällskap 140918

1: Röstlängden fastställs: se deltagarlista.
2: Årsmötet har utlysts enligt vederbörlig praxis.
3: Dagordningen gås igenom och godkänns.
4: Val av mötesordförande: Cecilia Ahlström-Emanuelsson.
Val av mötessekreterare: Anders Arbrandt
5: Val av justeringspersoner tillika med rösträknare: Ebba Hedén Blomqvist samt Mats
Lindén.
6: Årsredovisning: Kassör Anders Ehnhage föredrar:



Verksamhetsåret har ändrats från brutet verksamhetsår till kalenderår.
Övriga detaljer: vg kontakta kassören via SRS hemsida:
(http://svensktrhinologisktsallskap.se/styrelsen/index.html)

7: Revisionsberättelse: Revisor Karin Toll föredrar:
Revisionsberättelse
Till årsstämman i föreningen Svensk Rhinologisk Sällskap (SRS)
Org.nr. 802435-0053
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i SRS för år
2013. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Årsredovisningen har upprättats i god ordning och ger en rättvisande bild av föreningens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och balanserar resultatet i ny räkning samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stockholm 2014-09-14
Karin Toll
8: Omröstning om styrelsens ansvarsfrihet: Enhälligt bifall.
9: Valberedningen: Till nya ledamöter i styrelsen föreslås av valberedningen: Helle Thulesius
samt Michael Ryott.
10: Helle Thulesius och Michael Ryott väljs med acklamation in i SRS styrelse.
11. Valberedningen förutsätts sitta kvar ännu en mandatperiod enär utträde ur ämbetet ej av
valberedningen uttalats.
12: Nästa årsmöte:






Göteborg 150917-18 eller 151001-02
Ämnesförslag:
o 1: Nyheter medicinsk behandling näsa-bihålesjukdomar
o 2: Frakturkirurgi
o 3: Nyheter kirurgisk behandling näsa-bihålesjukdomar
o 4: Granskning av Cochranestudier vilka säger att kirurgi saknar
indikation
o 5: Plastikkirurgisk ÖNH + flappar
o 6: Pediatrisk rhinologi
o 7: Öppna rhinoplastiker
o 8: Endoskopisk skallbaskirurgi
Omröstning:
o Jämnt mellan 3+4, 5+7, 2+5, 2+7.
o Slutomröstning utfaller till favör för 2+5: Frakturkirurgi och
Plastikkirurgisk ÖNH + flappar.

13: Övriga frågor:



Avgående styrelseledamot Anders Ehnhage avtackas för god insats i
styrelsen tillika med kassör och erhåller gåva.
Det informeras att Cecilia Ahlström-Emanuelsson är ny svensk representant
i European Rhinologic Society. Tidigare representan Pär Stjärne avgår från
representantposten och upphöjs till president för samma förening.

14: Mötet avslutas.

Vid pennan
Anders Arbrandt

