Protokoll för Svensk öronkirurgisk förenings årsmöte, Hooks Herrgård 150423
§1. Eva Westman förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna. Hon valdes till
mötets ordförande och dagordningen godkändes.
§2. Mattias Krakau valdes till mötets sekreterare.
§3. Måns Eeg‐Olofsson och Anna Andersson valdes till justeringsmän.
§4. Mötet förklarades behörigen utlyst.
§5. Protokoll från föregående årsmöte upplästes och, efter en justering, godkändes.
§6. Verksamhetsberättelsen för året april 2014 till april 2015 upplästes och godkändes.
§7. Föreningens räkenskaper för år 2014 föredrogs av föreningens ställföreträdande kassör, Kornel
Sass (ordinarie kassör Markus Peebo hade inte möjlighet att närvara vid dagens möte). Efter mötets
godkännande bifogades föreningens räkenskaper till protokollet för dagens mötesförhandlingar.
§8. Revisorer Lars Lundman och Anna Granath redogjorde för sin granskning av räkenskaperna: Inga
anmärkningar.
§9. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
§10. Eva Westman informerar om de nya reglerna för interaktionen mellan läkarprofession/landsting
och läkemedelsindustrin. Enligt dessa skall ett möte såsom vårt på Hook inte längre kunna generera
något ekonomiskt överskott till oss. Tidigare har ju detta överskott finansierat våra resestipendier
men nu måste vi alltså finna en annan lösning. Styrelsens förslag är att höja medlemsavgiften från
100 kr till 300 kr fr. o med 2016. Efter omröstning godkändes förslaget.

§11. Nuvarande ordförande, Eva Westman, har önskat lämna sin plats till förfogande.
Valberedningen – Anna Stjernquist‐Desatnik och Niklas Danckwardt‐Lilieström – föreslår Lennart
Edfeldt till ny ordförande. Mötet godkände detta.
Eftersom nuvarande kassören, Markus Peebo, har flyttat utomlands och detta är opraktiskt för
föreningen, så har även han ställt sin plats till förfogande. Valberedningen föreslår Ulrica Thunberg
till ny kassör. Mötet godkände detta.
§12. Föreningen godkänner den nya ordföranden, personnummer 501110‐8593, och den nya
kassören, personnummer 670528‐3502, som firmatecknare var för sig.
§13. Följande medlemmar har föreslagits bli invalda i vår förening: Nadine Schart‐Morén (UAS), Jonas
Frodlund (Linköping), Katarina Berling Holm (Västerås), Petter Suneson (Sörmland), Christian
Löfvenberg (Karlstad) samt Andreas Kaiser (Karolinska). Efter att ovanstående kollegors handledare
informerat oss om sina respektive adepter, så godkännes dessa som medlemmar i föreningen.

Vidare har den tidigare medlemmen Wael Alian från Sahlgrenska anmält önskan om återinträde i
föreningen efter några års frånvaro. Måns Eeg‐Olofsson berättar om honom, varefter mötet
godkänner honom som medlem.
§14. Mötet informeras om att Gustav Levin, Helge Lyckberg och Jan Grenner önskat utträde ur vår
förening.
§15.
A) Vi enas om att hålla nästa årsmöte på Hook den 21‐22 april 2016.
B) Vi diskuterar tema och bestämmer att huvudämnet ena dagen är cholesteatom och andra dagen
lokalbehandlingar. (Övriga förslag är benledningsimplantat och temporalbenspatologi.)
C) Omfattning: Efter omröstning bestämmer mötet att vi även nästa år skall börja kl 10.00 på
torsdagen och avsluta vid lunch på fredagen.
§16. En fråga har uppkommit huruvida föreningens besparingar skall omplaceras så att de ger bättre
avkastning än det nuvarande sparkontot. Styrelsen påpekar att sådana placeringar innebär risk för
förlust och rekommenderar att vi inte skall göra så. Mötesdeltagarna håller med.
§17.
A. Mötet enas om en förändring i statistikrapporteringen: fr. o m 2016 skall vi bokföra antalet
tubadilatationer. Dessa behöver redovisas i en separat kolumn, så att deras antal inte summeras med
de konventionella öronoperationerna.
B. Antalet resestipendier skall vara oförändrat, d v s 2 stycken.
C. Caterina Finitzia tar på sig att vidta åtgärder för att en golftävling kan komma till stånd vid vårt
nästa Hook‐möte.
D. Kollega Marie Gisselsson‐Solén, Lund, har kontaktat ordförande med fråga om hur vår föreningen
ser på faktumet att Ättikssyradroppar 2% inte längre lagerhålls på apoteken. Vi tycker inte att
problemet är så stort – preparatet kan ju skrivas ut Ex tempore och dessutom finns bra alternativ.

Vid pennan
Mattias Krakau

Justerat av Måns Eeg‐Olofsson och Anna Andersson

