Svensk Foniatrisk Förening.
Årsmöte 090514, Berns salonger, Stockholm
Närvarande: Katarina Olofsson, Staffan Morén, Malin Josefsson, Kent Nordqvist, Jonas Graf
och Gunnar Björck.
§1
Mötet öppnades och till mötets ordförande valdes Gunnar Björck och till sekreterare valdes
Jonas Graf
§2
Staffan Morén och Katarina Olofsson valdes till justeringsmän.
§3
Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
§4
Dagordning för mötet godkändes.
§5
Föregående mötesprotokoll granskades utan kommentarer.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse:
Mailades ut i sb med kallelsen, finns på hemsidan.
Katarina kommenterade att det nämnda europeiska foniatermötet kanske kommer krocka med
ÖNH-dagarna i Umeå. Malin kommer framföra att man inte skall lägga det så att det krockar.
Kassör Kent Nordqvist berättade att ingående saldo var 23523 kronor 1/1 2008.
31/12 var saldot 29580 kronor. Inkomsterna har varit centrala uppbörden av medlemsavgift
och kursavgifter från januarikursen. Kostnad för hemsida, 1000 kronor, bidrag till AQL om
5000 kronor är de större utgiftsposterna.
Föreningen består av 34 medlemmar, varav 28 betalande och sex pensionärer.
§7
Revisionsberättelsen lästes upp av Malin Josefsson.
Revisor Johan Berséus intygade att den ekonomiska redovisningen varit i synnerligen god
ordning.
§8
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§9
Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad.
§10
Val av förtroendepersoner:
Valberedningens förslag framlades av Staffan Morén.
Alla valda utom Kerstin Thorén är villiga att sitta kvar i styrelsen.

Samtliga resterande omvaldes till oförändrade poster i styrelsen.
Staffan Willén föreslogs och valdes till ledamot i styrelsen.
Malin Josefsson föreslogs och valdes till ledamot i valberedningen
Johan Berséus och Roland Rydell kvarstannar på posterna som revisor respektive
revisorssuppleant.

§ 14
Utbildningsmötet i januari 2010:
Nasser Kotby, egyptisk foniater, är entusiastisk inför uppgiften att delvis stå för arrangemang
kring ett foniatermöte i Egypten. Diskussion om mötets omfattning företogs. Beslut om att
Gunnar Björck och Staffan Willén går vidare och diskuterar kring arrangemanget.
Förslag om tema emottages till Gunnar. Årsmötet ser positivt på att respektive partner följer
med. Behovet av ett strukturerat program belystes för att lättare få resan beviljad från
kliniken.
Diskussion om hemsidan och om huruvida våra e-postadresser skall vara tillgängliga öppet
där. Enskilda personer uppfattar att man fått mer spam och misstänker att det härrör från
detta. Beslut togs att vi skall ha kvar våra adresser, men att Gunnar Björck skall skicka
mailledes förfrågan om huruvida man vill vara med på listan. Därefter läggs en redigerad
lista ut på hemsidan.
Kvalitetsregistret diskuterades. Tre blanketter som skall tas ut från hemsidan beskrivs av
Gunnar Björck. Ansvarig läkarsekreterare skall lägga in informationen på hemsidan. Skall
regionsansvariga finnas, som ¨peppar¨ personer i regionen att fylla i kvalitetsregistret?
(http://www.foniater.se/Kvalitetsregister.htm)
Katarina Olofsson önskar mailledes information om aktualiteter, tex disputationer mm.
Rapport från utbildningsutskottet, som har diskuterat en del om loggboken och
målbeskrivning.
Gunnar Björck berättade att Gunnar och Jonas Graf är ST-inspektörer enligt nya förordningen
från socialstyrelsen, vilket innebär att dessa skall gå igenom handlingarna för varje ST-läkare
inför Socialstyrelsens godkännande.
Nästa möte sker under riksstämman i Stockholm 091126. Klockslag meddelas senare.
Vid pennan:

Jonas Graf
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Mötet avslutades!
1-1,5 dm under jord
70 kr + moms / dm
Max 2 dm över marken vecka 22 torsdag 28/.
013-40591

