Protokoll från Svenskt Rhinologiskt Sällskaps årsmöte 20/9 2018
§1

SRS ordförande, Helle Thulesius, öppnade mötet och hälsade välkomna.

§2

Röstlängden fastställdes i form av mötets närvarolista.

§3

Till rösträknare utsågs Cecilia Ahlström-Emanuelsson och Jerker Stigare.

§4

Till mötets ordförande valdes Helle Thulesius.

§5

Till mötets sekreterare valdes Ulf Höckerfelt.

§6

Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

§7

Dagordningen fastställdes.

§8

Till justeringsmän utsågs Jerker Stigare och Henrik Bergquist.

§9

2017 års ekonomiska redovisning föredrogs av kassören Michael Ryott.
Under föregående år ansökte två om utbildningsbidraget varav en, Laila Hällkvist, fick
beviljat 10000 sek för frakturkursen i Sparsör. Tidigare beslut finns om att betala ut
maximalt 100000 per verksamhetsår. Mötet föreslår att kriterierna ändras till att omfatta
relevanta kurser globalt.
Vidare diskuterades möjligheterna att kunna vara medlem även om man inte kunnat
komma på årets SRS-möte då endast medlemmar, i nuläget, kan beviljas bidrag. Detta
tas upp i styrelsen framöver.
Information föreslås skickas ut till önh-klinikerna i Sverige.

§10

2017 års revisionsberättelse föredrogs av revisor Jan Kumlien.

§11

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§12

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§13

Michael Ryott och Helle Thulesius avgick efter fyra års stora insatser för föreningen i
dess styrelse. Stefan Freccero tackade av dem med handgjorda praliner från Malmö.

§14

Valberedningen föreslog Maria Carling och Magnus Ivarsson till nya representanter i
SRS styrelse. De presenterade sig och valdes sedan enhälligt av årsmötets
röstberättigade.

§15

Till valberedning valdes Pernilla Sahlstrand Johnson och Mats Holmström.

§16

Till revisor utsågs även detta år Jan Kumlien.

§17

Som förslag till datum för mötet 2019 utsågs 19-20/9 som förstahandsalternativ och 34/10 till andrahandsalternativ.

§18

Efter en något rörig omröstning valdes ”Systemsjukdomar i näsan, kirurgi eller inte”
tillsammans med ”Antikroppsbehandling/Biologiska läkemedel” som tema för mötet
2019.

Nedan redovisas antalet röster för de olika förslagen. Första siffran är från första
röstningsomgången. I andra omgången (fet stil) räknades inte ens rösterna för det
vinnande förslaget då de bedömdes vara många fler. Till andra omröstningen hade
dessutom antikroppsbehandling lagts till ämnet systemsjukdomar.
Nästäppekirurgi; Septum, konka, ytternäsa. 23 / 13
Rhinoplastiker – ev med psykiatrisk dimension. Öppen
rhinoplastik. 0
Hur lär vi ut rhinologisk kirurgi? 1
Endoskopisk skallbaskirurgi. 6
Definition av olika FESS-ingrepp; försök till samling kring
terminologin. 0
Systemsjukdomar i näsan. Kirurgi eller inte. + antikroppar 23. / mer!
Komplikationer till kirurgi. 11
Allergisk och ickeallergisk rinit. 1
Antikroppsterapi/medicinsk behandling. 18
HHT. 1
Svampsjukdomar. 3
§19

Övriga frågor
Mats Lindén och Karl Steensland, två välkända profiler i SRS och rhinologisverige
sedan många år, avled efter en tids sjukdom under våren och sommaren. Mats kollega
Maria Carling och Karls kollega Pär Stjärne sade några väl valda ord om dem. Efter
detta hölls en tyst minut för Mats och Karl.

§20

Mats Lindén

28 januari 1949- 8 maj 2018

Karl Steensland

10 juni 1958- 24 juni 2018

Mötet avslutades

Vid pennan Ulf Höckerfelt
Sekreterare SRS
Justeras

Jerker Stigare

ort/datum

Henrik Bergquist

ort/datum

