Protokoll Svenskt Rhinologiskt Sällskaps årsmöte
17:e september 2015.
1: Röstlängden fastställs.
2: Till rösträknare väljs Karin Toll och Katarina Carell
3: Årsmötet anses av deltagarna vara behörligen sammankallat.
4: Dagordningen godkänns.
5: Till ordförande för mötet väljs Cecilia Ahlström- Emanuelsson.
6: Till sekreterare för mötet väljs Anders Arbrandt.
7: Till justeringspersoner väljs Karin Toll och Katarina Carell.
8: Årsredovisning 2014 föredras av Anders Ehnhage, f.d. SRS kassör pga övergång från delat räkenskapsår.
9: Revisionsberättelse föredras av revisor Karin Toll. Revisorerna tillstyrker att
årsstämman godkänner räkenskaperna och balansräkningen.
10: Ansvarsfrihet till styrelsen beviljas av stämman.
11: Till valberedning väljs Eva Ellegård och Mats Holmström.
12: Till revisor väljs Karin Toll.
13: Till datum för nästa års årsmöte väljs 15-16/9 2016, med 22-23/9 som reservtid.
14: Tema nästa år: Följande förslag läggs av mötet fram:
•

1: Nyheter i kirurgisk och medicinsk behandling för näsa-bihålesjukdomar.

•

2: Granskning av Cochranestudier; vilka säger att kirurgi saknar
indikation?

•

3: Pediatrisk rhinologi.

•

4: Nästäppekirurgi.

•

5: Rhinoplastiker – ev med psykiatrisk dimension. Öppen rhinoplastik.

•

6: Hur lär vi ut rhinologisk kirurgi?

•

7: Benigna/maligna tumörer i näsa-bihålor; Hur op, vem op etc?
Endoskopisk skallbaskirurgi.

•

8: Definition av olika FESS-ingrepp; försök till samling kring terminologin.

Till nästa års (2016) tema väljs förslag nummer 7.
15: Övriga frågor:
•

SRS föreslår en insamling till förmån för UNHCR. Swischa bidrag till kassör Michael Ryott.

•

Cecilia Ahlström-Emanuelsson avtackas för sina år som ordförande och styrelseledamot av SRS. Hennes fantastiska insatser har
mycket starkt bidragit till att göra SRS till en stor och viktig del av
Sveries rhinologiska samfund och SRS årsmöte har nu vuxit till
att omfatta inte bara den innersta kretsen av närmast sörjande,
utan även, med sitt tydliga utbildningsfokus, också ST-läkare och
yngre specialister. Tack Cecilia, för dina insatser i att föra SRS
mot framtiden!

•

Medlemmarna informeras om att till ny ordförande i styrelsen har
styrelsen valt Annika Törngren med tillträdande av ämbetet dagens datum.

16: Mötet avslutas.
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