SFF-möte 120524
1.
Ordföranden öppnar mötet.
2.
Sittande ordf Gunnar Björck och sekr Jonas Graf väljs för mötet.
3
Hans Dotevall och Per-Åke Lindestad väljs till justeringsmän.
4.
Mötet är stadgeenligt utlyst och en dagordning har skickats ut i tid.
5.
Parentation över de avlidna medlemmarna Staffan Wilén och Sven-Åke Almqvist.
6.
Föregående mötesprotokoll, inga synpunkter.
7.
Verksamhetsberättelsen nämns, finns på foniater.se
8.
Kassörens rapport föredras av Johan Berséus i Kent Nordqvists ställe.
Föreningen har gått 3000 kr plus. I kassan finns 28583,0531974,05 kr vid 111231
9.
Revisor Johan Berséus har i egenskap av revisor inget att anmärka.
10.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
11.
Föreningens medlemsavgift förblir densamma, 300:-.
12.
Val av styrelseledamöter:
Valberedningens förslag godtages person för person:
Ordförande Gunnar Björck
Vice ordförande P-Å Lindestad
Sekreterare Jonas Graf
Kassör Kent Nordqvist
Ledamöter: Hans Dotevall och Katarina Olofsson
13.
Valberedningen väljs:
Staffan Morén och Malin Josefsson
14.

Som revisor och revisorssuppleant väljs:
Johan Berséus och Roland Rydell
15.
Information från styrelsen:
-nästa utbildningsmöte kommer äga rum i Uppsala avhandla Nasaleringsproblematik och
LKG. Malin Josefsson och Staffan Morén volonterar som arbetsgrupp och tid meddelas
senare, men förhoppningsvis under tidig vinter.
Katarina Olofsson vill gärna ha ett särskilt möte om genetiska kraniofaciala störningar, tex
2014.
-Vi blir allt fler medlemmar i SFF och fler foniaterkollegor vilket är glädjande.
-Pengar för sammanställning av kvalitetsregister finns att söka.
-Diskussion om hur vi skall lägga upp vårt arbete kring kvalitetsregistret
-Malin önskar en diskussion om vilka skall vi registrera och vilka problem vill vi
dokumentera? Diskussion följer med olika åsikter. Hans Dotevall föreslår att man skall
träffas i större grupp för att gå igenom och diskuterar arbetet. Hans föreslår att styrelsen tar
frågan vidare.
-Finansiellt överskott från Europeiska Foniatermötet, UEP, förra året blev 160000, vilka
kommer deponeras på konto varifrån personer med foniatrisk inriktning kan söka pengar för
främjande av foniaters utveckling. Fonden kommer skapas till Anna Björck Magnusdottirs
minne. Bakgrund och förslag till stadgar redovisas av Gunnar Björck.
-Hemsidan redovisas av Katarina.
-Stellan Hertegård och Katarina skall ha en regional SK-kurs i foniatri.
-Per-Åke Lindestad planerar för SK-kurs vintern 2013.
-kommande möten: Helsingfors, European Laryngological Society, Kairo i höst, se hemsidan!
-Gunnar Björck berättar om hearing på SoS angående specialistindelning.
16.
Övriga frågor:
Viktigt med kurser inom Foniatri! SK likväl som andra! Bördan bör fördelas.
Vid tangentbordet,

Jonas Graf

Justeras:

Hans Dotevall

Per-Åke Lindestad

