Protokoll för Svensk öronkirurgisk förenings årsmöte, Hooks Herrgård 180427
§1. Lennart Edfeldt förklarade mötet öppnat och hälsade medlemmarna välkomna. Lennart Edfeldt
valdes till mötets ordförande och dagordningen godkändes.
§2. Johanna Westerberg valdes till mötets sekreterare.
§3. Åsa Nihlén och Anton Rönnblom valdes till justeringsmän.
§4. Mötet förklarades behörigt utlyst.
§5. Protokollet från föregående årsmöte upplästes och godkändes.
§6. Verksamhetsberättelsen för året april 2017‐2018 upplästes och godkändes efter korrigeringar.
§7. Föreningens räkenskaper för år 2017 föredrogs av föreningens kassör, Ulrica Thunberg. Efter
mötets godkännande bifogades föreningens räkenskaper till protokollet för dagens
mötesförhandlingar. Medlemmarna är totalt 95st. Påminnelse om att betala in medlemsavgifter
(300kr) och mötesavgifter (1800kr). Förslag att behålla samma medlemsavgift som vi haft tidigare
dvs 300kr per år, vilket godkänns av mötesdeltagarna. En obetald medlemsavgift 2 år i rad innebär
ett påminnelsebrev från kassören och risk om upphävt medlemskap.
§8. Då bägge revisorer hade förhinder att närvara personligen vid årsmötet visades en film där Anna
Granath redovisade sin och Lars Lundmans granskning av räkenskaperna: Inga anmärkningar.
§9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10. Genomgång av funktionärer i SÖF. Valberedningen har ordet:
Valberedning: Niklas Danckwardt‐Lillieström i valberedningen sedan 2013. Kan sitta till 2019, sedan
behövs ersättare då max mandatperiod i valberedningen är 6 år. Rut Florentzon i valberedningen
sedan 2016.
Ordförande: Lennart Edfeldt 2015‐2017. 2017‐2019.
Sekreterare: Johanna Westerberg 2017‐2019.
Kassör: Ulrica Thunberg 2015‐2017. 2017‐2019, men önskar en ersättare redan efter aktuella
årsmötet. Valberedningen har meddelats detta i februari 2018 och föreslår att Ola Lindqvist 600614‐
3918, verksam i Lund, väljs till kassör. Detta godkänns av mötesdeltagarna.
Revisorer: Enligt stadgar väljs revisorer på 2 år. Nuvarande revisorer Lars Lundman sedan 2004, Anna
Granat sedan 2012. Föreslås att dessa behåller sina platser vilket mötesdeltagarna tillstyrker.
§11. Erik Renvall och Anette Almquist har föreslagits inval i vår förening. Efter att ovanstående
kollegors handledare‐Måns Eeg‐Olofsson och Johan Pilesjö informerat oss om sina respektive
adepter, upptas dessa som medlemmar.
§12. Ingen medlem har önskat utträde ur föreningen sedan föregående årsmöte.
§13. Under punkten övrigt:
a) Information om kommande öronkurser, samtliga under 2018: ESPO 2‐5 juni, Stockholm.
Barany Society Meeting Uppsala 12‐13 juni. Temporalbenskurs, november, Sparsör. EAONO
20‐23 juni, Köpenhamn. Anglo Scandinavian Meeting september, Bristol. Global Otology‐

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

Neurotology Live Surgical Broadcast 22 maj. Stockholm håller i SK kurs mellanörats sjkd
hösten 2018.
Hemsidan: borde uppdateras och med regelbundenhet ses över. Åsa Bonnard och Cecilia
Engmér‐Berglin har tidigare åtagit sig visst hemsideansvar men pga tekniska svårigheter har
detta ej varit möjligt. Informationen läggs till hemsidan in via sekreterare Agneta Wittlock
och detta sker fortsättningsvis såsom tidigare via styrelsen, som åtar sig att ansvara för
innehållet.
Styrelsen via Ulrica Thunberg föreslår inrättande av sk Ekvall stipendium i syfte att
vetenskapligt och kliniskt stimulera öronkirurgisk utveckling. Förslaget får positivt gehör.
Styrelsen ser över hur man kan finslipa på formuleringen för stipendiet och presenterar
framöver ett nytt genomarbetat förslag via mail till medlemmarna.
Den cholesteatomgrupp som skapats i samband med årsmötet 2016 med ambitionen att bl a
granska och kommentera EAONO:s rekommendationer om definitioner och nomenklatur har
ej haft fart framåt. Kanske var en av anledningarna att gruppen var för stor. Styrelsen
föreslår att tråden återupptas men med en mindre grupp om tre personer som åtar sig att
göra visst grundarbete och återkomma med sin analys. Styrelsen får medlemmarnas
godkännande att hantera detta.
Ulrica Thunberg föreslår att man inför nästa årsmöte presenterar hur operationsväntelistor
ser ut i landet den 1 april. Hur många patienter som har väntat på kirurgi i mer än 90 dagar
och totala antalet väntande öronkirurgiska ingrepp(exklusive rör)? Frågan kommer att ställas
till medlemmarna i samband med utskick av statistik redovisning. Förslaget får bifall av
årsmötet.
Inför nästa årsmöte vore det önskvärt att ”övriga frågor” skickas in till styrelsen på förhand.
Via omröstning beslutades nästa årsmöte bli den 2‐3 maj 2019.
Styrelsens förslag på teman för detta årsmöte är otoskleros och hörapparat samt
osteoradionekros. Eva Westman föreslår en redovisning av resultat av tubadilatationer.
Övriga förslag från auditoriet är tamponader vid öronkirurgi. Externa otiter, malign extern
otit. Styrelsen har frihet att välja mellan dessa ämnen.
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