
 

 
 
 
SFF- ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2013 torsdagen 30/1 2014 kl 16.15. Mötet hölls i 
anslutning till sista föreläsningen för dagen på föreningens interna utbildningsdagar (tema Fonokirurgi) 
i Stockholm.   
 
§ 1. Mötet öppnades, till mötesordförande valdes Malin Josefsson och till mötessekreterare Staffan 
Morén. 
 
§ 2. Till justeringsmän valdes Henrik Widegren och Katarina Olofsson. 
 
§ 3. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst (14 dagar innan mötet)  
 
§ 4. Dagordningen godkändes 
 
 § 5. Föregående mötesprotokoll, inga synpunkter 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, finns också på www.foniater.se 
 
§ 7. Kassarapport från kassör Kent Nordqvist föredrogs av Johan Berséus. Ingående saldo 
41847,55sek. Utgående saldo per 2013-12-31: 46175,55sek. 
 
§ 8. Revisionsberättelse upplästes av revisor Johan Berséus: inget att anmärka 
 
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
 
§ 10. Föreningens medlemsavgift förblir oförändrad, 300sek. 
 
§ 11. Val av styrelseledamöter för 1 år: Hela styrelsen omvaldes. 
Ordförande Malin Josefsson  
Vice ordförande P-Å Lindestad 
Sekreterare Staffan Morén  
Kassör Kent Nordqvist 
Ledamöter: Hans Dotevall och Katarina Olofsson 
 
§ 12. Valberedningen omvaldes: 
Gunnar Björck samt Ulrika Ekblad 
 
§ 13. Som revisor och revisorssuppleant omvaldes: 
Johan Berséus och Roland Rydell 



 
§ 14. Information från styrelsen:   
   
-   Nytt i Europa: Europeiska Foniater Akademin nybildad (systerorganisation till Europeiska Foniater 
Unionen (EUP)). Styrelsen beslutade att SFF är med som representant för svensk foniatri. Sverige/SFF 
har 3 representanter, Per-Åke Lindestad, Malin Josefsson och Staffan Morén. 
 
-   Revidering av svenska specialistindelningen och målbeskrivningarna: Foniatri (Röst och 
talrubbningar) kvarstår som grenspecialitet till ÖNH. Socialstyrelsen har tagit över ansvaret för 
specialistutbildning för läkare. Under hösten 2013 han man haft ett projekt ” Kursämnen under ST” 
syftar till att lyfta fram är ett ämne lämpligt att ge kurs eller kurser i. Kursämnena ska tillsammans 
ringa in och beskriva den kompetens som ST-läkare för specialiteten förväntas förvärva i kursform. 
SFF har haft 3 representanter (Malin Josefsson, Staffan Morén och Pontus Wiegert) som deltagit i 
framtagandet av kursämnen för specialiteten foniatri vid två möten under november-december. 
Förslagen kommer att mailas ut till SFF medlemmar för synpunkter i början av 2014. Per-Åke 
Lindestad är med som representant vid framtagande av kursämnen för ÖNH specialiteten. 
 
-   Nästa utbildningsmöte: Katarina föreslog att nästa utbildningsmöte ska hållas i Umeå med 
temat ”Röst, språk och hjärnan- hur läser vi av hjärnan genom språket ” preliminärt 29-30 januari 
2015 i Umeå. Mötesdeltagarna accepterade förslaget enhälligt. Nästa årsmöte kommer att hållas i 
samband med utbildningsmötet. 
 
-   Hemsidan: Katarina gör ett förträffligt jobb med vår hemsida, här finns bland annat kommande 
kurser, protokoll mm. 
 
-   Medlemsförteckning: Om man inte vill ha sin e-postadress i medlemsförteckningen som finns på 
hemsidan kan man meddela hemsidesansvarig för att få den borttagen. 
Det finns även behov av en komplett medlemsförteckning som inkluderar namn, tjänstgöringsort, e-
postadress, postadress samt telefonnummer som inte kommer finnas på hemsidan. Sekreteraren 
uppdrogs att upprätta en sådan med stöd av kassören. 
 
-   Kommande möten: se www.foniater.se. Ulrika Ekblad informerade om att Logopedutbildningen i 
Sverige firar 50år i juni med symposium i Stockholm.  
 
§ 15. Övriga frågor  
 
 
 
Vid tangentbordet, 
 
Staffan Morén 
 
Staffan Morén 
 
 
Justeras: 
 

Henrik Widegren  Katarina Olofsson 
Henrik Widegren   Katarina Olofsson  

 


