Årsmötesprotokoll Svensk Foniatrisk Förening 180126

Ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2017 höllsfredagen 26/1 2018 kl 08.30. Mötet hölls i anslutning
till föreläsningarna på föreningens interna utbildningsdagar i Linköping.

§ 1. Mötet öppnades. Till ordförande för mötet valdes Malin Josefsson och till sekreterare Gunnar
Björck.
§ 2. Till justeringsmän valdes Henrik Widegren o Ulrika Ekblad.
§ 3.Mötet bedömdes vara stadgeenligt utlyst (14 dagar innan mötet).
§ 4. Dagordningen godkändes.
§ 5. Föregående mötesprotokoll: Ej närmare genomgånget; hänvisning till hemsidan www.foniater.se
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks o även denna finns tillgänglig på hemsidan.
§ 7. Kassarapport av kassör Kent Nordqvist. Vid årets ingång fanns 57460:‐ i kassan. En stor utgift på
25000:‐gick till föreningens årliga möte som i jan ‐17 förlades till Berlin. Vid årets slut var kassan 40358:‐
§ 8. Revisionsberättelse upplästes av revisorssuppleant Roland Rydell
§ 9. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017
§ 10. Årsavgiftens storlek lämnades oförändrad till 300:‐. Ett problem som kan uppkomma är att om
medlem inte också är medlem i läkarförbundet måste separat debitering ske.
§ 11. Val av styrelse: Malin Josefsson ordförande, Elin Marsk vice ordförande, Kent Nordqvist kassör,
Staffan Morén sekreterare, Katarina Olofsson och Hans Dotevall som ledamöter. Alla väljs på 1 år. Kent
Nordqvist aviserade att detta blir hans sista år som kassör. Önskemål från stämman om att Kent
introducerar lämplig ersättare som kan ta över efter årsmötet 2019.
§ 12. Till valberedning valdes Gunnar Björck O Ulrika Ekblad
§ 13. Till revisor valdes Johan Berséus och till revisorssuppleant Roland Rydell.
§ 14. Nästa utbildningsmöte kommer att hållas 24‐25/1 2019 i Lund. Preliminärt tema är fonetik och
oralmotorik.
§ 15. Information från styrelsen:
‐Hemsidan uppdateras löpande och ska innehålla relevant information för medlemmarna och
intresserade besökare.
‐ Medlemsregister: För att följa gällande regler om upprättande av medlemsregister behöver SFF ansöka
om tillstånd både för att själva föra register och för att fortsättningsvis kunna utnyttja läkarförbundets
register.

‐ Medlemsavgift: Avgifterna administreras via läkarförbundet vilket innebär att de personer som vill vara
medlem i SFF men inte läkarförbundet måste få individuell avisering.
‐Vid årets ÖNH‐dagar i Linköping 11‐13/4 kommer SFF att vara delaktiga gällande sessioner om ” det
trånga larynx” samt tonsillabrasio och tungbandsklippning ur ett foniatrisk perspektiv.
‐Malin J informerade om kontakterna med Europeiska Foniaterunionen där Per‐Åke Lindestad tidigare
varit representant. EUP har möte i Helsingfors 13‐15/6. Europeiska Foniaterakademin där man är
medlem som land verkar ha haft en vilande tillvaro enligt de informationer som går att hämta på deras
hemsida.
‐ Uppdatering av anvisningar till målbeskrivning Foniatri fortskrider inom denna arbetsgrupp. En annan
fråga som behöver samordnas ärfoniatrirandning för ÖNH‐ST.
‐ Gunnar B informerade om kvalitetsregistret för röstförbättrande stämbandskirurgi. Leg logoped Karin
Huss har använt kvalitetsregistret som grund för sin magisteruppsats gällande stämbandsknutor.
Uppsatsen är nu godkänd och publicering i internationell tidskrift planeras. Registret har nu en väl
fungerande infrastruktur och god support från Västra Götalands Registercentrum. Tyvärr noteras
sjunkande täckningsgrad under 2016. Önskemål om förslag på förbättringar o förändringar har
tillskickats registrerande läkare men få förslag om förändringar har inkommit. Förhoppning finns om att
registret ska kunna utnyttjas för ST‐läkares kvalitetsarbete.
§ 16. Övriga frågor:
‐ Malin Josefsson informerade om att det finns förslag från Svenska Läkarsällskapet att sektionerna
(=specialitetsföreningar med tillräckligt många medlemmar) skall vara medlemmar och inte som nu
enskilda individer. Det skulle innebära höjd avgift för alla medlemmar i sektionerna. Inom SFF har vi inte
så många medlemmar att vi är en sektion utan endast en intresseförening. Vi är därför inte
röstberättigade när förslaget skall behandlas. Förslaget har mottagits negativt av många, däribland ÖNH‐
föreningens styrelse som frågat SFF var vi står. Speciellt för gren‐ och tilläggsspecialiteter blir att en extra
avgift blir dubbel om man tillhör både en moderförening (för oss ÖNH) och en annan sektionsförening.
Stämman instämde i ÖNH‐föreningens tveksamhet till förslaget och Malin får meddela ÖNH‐föreningens
styrelse detta.
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