
 
 
Svensk Foniatrisk Förening, ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 torsdagen 24/1 2017 kl 16:45. Mötet 
hölls i anslutning till föreläsningar på föreningens interna utbildningsdagar (tema: Oral- och talmotorik, med 
fonetisk krydda), SUS i Lund.   
 
§ 1. Mötet öppnades, till mötesordförande valdes Malin Josefsson och till mötessekreterare Staffan Morén. 
 
§ 2. Till justeringspersoner valdes Bo Alkestrand och Kia Nyberg 
 
§ 3. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst (14 dagar innan mötet)  
 
§ 4. Dagordningen godkändes 
 
§ 5. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 7. Kassarapport från Kent Nordqvist. Ingående saldo per 2018-01-01: 40358 sek. Utgående saldo per 2018-12-
31: 52416 sek. Större utgiftsposter under året: konto, hemsida, årsmötet i Linköping 
Inkomster under året: medlemsavgifter 38 betalande, 300kr/medlem: 11400 sek 
 
§ 8. Revisionsberättelse presenterades av revisor Johan Berseus. Två poster i rapporten var på fel rad i övrigt 
inget att anmärka. 
 
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 10. Föreningens medlemsavgift förblir oförändrad, 300sek. 
 
§ 11. Val av styrelseledamöter för 1 år:  
Valberedningen representerad av Gunnar Björck föredrog valberedningens förslag som accepterades enl. 
följande: 
 
Ordförande Malin Josefsson (omvald) 
Sekreterare Staffan Morén (omvald) 
Kassör Eleftherios Ntouniadakis (nyvald) 
Hans Dotevall (omvald) 
Katarina Olofsson (omvald) 
Emma Malmström (nyvald) 
 
Styrelsen själv fördelar posten för ny vice ordförande  
 
Avgående vice ordförande Elin Marsk och Kassör Kent Nordqvist avtackades. 
 
§ 12. Valberedningen omvaldes: 
Gunnar Björck samt Ulrika Ekblad  
 
§ 13. Revisor resp. revisorssuppleant omvaldes: 
Johan Berséus resp. Roland Rydell 
 
 



§ 14. Nästa utbildningsmöte 2020 i Göteborg med temat: Laryngiter 
 
§ 15. Information från styrelsen:   
 
-   Hemsidan: Katarina rapporterade: Hemsidan – drivs i regi av Agneta Wittlock och fungerar väl. Att ansluta 
till Läkarförbundets hemsida inte aktuellt som det är nu. 
 
-   Medlemsregister och uppbörd 
Kent rapporterade att Läkarförbundets nya hemsida innebär ett nytt förfarande för registrering av nya 
medlemmar i SFF. Intresseanmälan för medlemskap i SFF görs via Läkarförbundets hemsida. Meddelande om 
intresseanmälan skickas då automatiskt till SFFs kassör. Frågan om antagande av den nya medlemmen tas upp 
och beslutas vid styrelsemöte i SFF liksom tidigare. Man kan liksom tidigare vara medlem enbart i SFF och 
behöver ej vara medlem i läkarförbundet också för medlemskap i SFF. Läkarförbundet sköter uppbörd till SFF 
månatligen. 
 
-   Från Socialstyrelsen och Läkarförbundet 
 
Malin kommer delta i telefonmöte om högspecialiserad vård. 
 
-   Samarbete med ÖNH-föreningen  - ÖNH-dagar 2019 i Malmö 
Stellan Hertegård moderator för symposium om foniatrisk forskning 
 
-   Europa och kommande möten  
Se hemsidan: www.foniater.se 
 
-   Arbetet i arbetsgrupperna har under året gått på lågfart;  
 
-   Det finns behov av ny arbetsgrupp för att utarbeta en checklista/målbeskrivning för foniatrirandning för ÖNH-
ST. Intresseanmälan för deltagande i gruppen görs till styrelsen. 
 
-   Det finns behov av foniatrirelaterade SK-kurser. Följande idéer kom upp: 

 webbaserad SK kurs med föreläsare från hela landet (Eleftherios) 
 SK kurs med traditionellt kurskoncept på en viss ort men med föreläsare från hela landet (Malin) 
 Kortare kurs/ temadag foniatri med webbbaserad utbildning (Eleftherios) 

 
Vid anordnandet av kurs bör man ta hänsyn till behov från både läkare under ÖNH-ST och foniatri-ST. (Malin) 
Det finns önskemål från ÖNH-föreningens utbildningsutskott om ny SK-kurs i Foniatri och Luftväg. (Hans) 
Senaste SK-kursen i Foniatri hölls i Stockholm 2016. Kan man använda material/upplägg från den kursen vid 
planerandet av ny kurs? 
Kursbevis för SFF dagarna i Lund ges till den deltagare som så önskar. (Malin) 
 
§ 16. Övriga frågor 
Inga. 
 
 
Vid tangentbordet, 
 
 
 
Staffan Morén 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Bo Alkestrand    Kia Nyberg 
 
 


