Protokoll från Svenskt Rhinologiskt Sällskaps årsmöte 14/9 2017
1: Röstlängd fastställs i form av mötets närvarolista.
2: Till rösträknare utses Erica Lundh och Helle Thulesius.
3: Mötet anses av deltagarna vara behörligen sammankallat.
4: Dagordningen fastställs.
5: Till mötesordförande utses Annika Törngren.
6: Till mötessekreterare utses Anders Arbrandt.
7: Till justeringspersoner utses Cecilia Ahlström-Emanuelsson och Pernilla
Sahlstrand-Johnsson.
8: 2016 års årsredovisning föredras av kassören, Michael Ryott.
Vidare information från kassören: Den svenska ERS-planeringskomitténs
fantastiska insats (ERS-mötet 2016) renderade i ett överskott vilket tillföll SRS.
Detta överskott placeras i sin helhet i en nystartad resurs:
SRS utbildningsbidrag.
SRS styrelse utdelar varje år utbildningsbidrag uppgående till totalt maximalt
100000kr. Bidraget utgår till SRS-medlem/-ar till kursavgift för deltagande i en
(företrädesvis) nordisk rhinologisk kurs av hög vetenskaplig kvalité. Bidrag kan
endast mottagas en gång per individ och liv. Mottagaren skall vara specialist i
ÖNH-sjukdomar. Sista ansökningsdag är 1 februari varje år. Bidragsmottagaren
skall redovisa deltagande i kursen medelst reseberättelse vilken publiceras på
SRS hemsida.
Bidragets syfte är att medelst riktade stipendier främja individuell rhinologisk
kunskap i SRS-kollegiet, samt på detta sätt även stimulera nordisk rhinologisk
kursverksamhet av hög teoretisk och praktisk kvalité.
9: 2016 års revisionsberättelse föredras av revisorn, Karin Toll. Se bilaga 1.
10: Styrelsen beviljas av mötet ansvarsfrihet.
11: Karin Toll, Stockholm, och Ulf Höckerfelt utses av mötet till Annika
Törngren och Anders Arbrandts efterträdare som ledamöter i styrelsen.
12: Till valberedning väljs Mats Holmström och Pernilla Sahlstrand-Johnsson
13: Till revisor väljs Jan Kumlien.

14: Val av datum till nästa års årsmöte: Föreslås 20-21/9 2018. Reservtid:
13-14/9 2018. Ovanstående beslutas.
15: Nästa års mötestema: Förslag som läggs fram: (poäng efter sedvanlig
omröstning inom parentes).
• Granskning av Cochranestudier; vilka säger att kirurgisk
indikation saknas? 0
• Pediatrisk rhinologi. 19+23:42
• Nästäppekirurgi; Septum, konka, ytternäsa. 9+6: 15
• Rhinoplastiker – ev med psykiatrisk dimension. Öppen
rhinoplastik. 2
• Hur lär vi ut rhinologisk kirurgi? 2
• Endoskopisk skallbaskirurgi. 4
• Definition av olika FESS-ingrepp; försök till samling kring
terminologin. 0
• Systemsjukdomar i näsan. 14
• Komplikationer till kirurgi. 13+19: 32
• Allergisk och ickeallergisk rinit. 5
Avslutande omröstning mellan Pediatrisk rinologi och Komplikationer till
kirurgi vanns av Pediatrisk kirurgi med siffrorna 37-19.
16: Övriga frågor:
• Skall mötet fortsatt vara i Göteborg (Pär Stjärne)? Mötet beslutar
med övertygande majoritet att så skall vara .
• Avtackning av avgående styrelseledamöter, ordförande Annika
Törngren och sekreterare Anders Arbrandt, skjuts på till
morgondagen.
• Även i år föranstaltas insamling till UNHCR.
18: Mötet avslutas.

Bilaga 1: Revisionsberättelse för 2016.

Justeras:

Cecilia Ahlström-Emanuelsson

Pernilla Sahlstrand-Johnsson

