
Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Protokoll SFOHH ordinarie årsmöte 2021

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi

Torsdagen 20 maj 2021 kl 10.30-12.00

Conventum Örebro via ÖNH-dagarnas digitala kongresslänk.

SSI Mötet öppnas
Ordförande Per von Hofsten öppnar mötet.
Om någon är emotförslag så lyfter man handen i Zoom. Eventuella kommentarer via chaten i Zoom.

sS2 Val av mötesordförande och sekreterare
Sittande

S3 Val av justeringsmän
Diana Bergren och Jens Andersson utses.

sS4 Mötesdeltagamas godkännande att mötet stadgeenligt utlysts
Mötetfinner att det är stadgeenligt utlyst

Godkännande av dagordningen
Mötetfinner dagordningen godkänd

S6 Parentation
Parentation hålls för Margaretha Fogle-Hansson och Pontus Stierna

sS7 Godkännande av föregående protokoll från årsmötet 2020
Mötet godkännerprotokollet

sS8 Verksamhetsberättelse för 2020-2021
Denna har skickats utföre möte och Per von Hofsten går igenom det i korta drag.

ssc) Kassarapport för räkenskapsåret 2020
Joakim Grendin går igenom räkenskapsåret och medlemsregistret. Vi har en anslutningsgrad på 85-90 % och
932 medlemmar.
Ekonomin är god trots ett underskott som till stor del genererats av avgiften för det nordiska mötet.
Styrelsenföreslår en oförändrad årsavgift.

IO Revisionsberättelse
Manocher Amani presenterar revisionsberättelsen. Revisorerna godkänner balansräkningen ochförordar
ansvarsfrihetför styrelsen.

SSI I Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

S 12 Förslag till kommande årsavgifter
Styrelsen föreslår ofbrändrad årsavgift 2022. Faktureringen sker i januari. Mötet godkännerförslaget.

SSI 3 Val till styrelse
Valberednningens sammankallande Göran Laurellföreslår:
Ordförande:
Vice ordförande
Kassör
Vetenskaplig sekr
Facklig sekreterare
Ledamot
Ledamot

Lovisa Farnebo (nyval)
Måns Eeg-Olofsson (omval)
Eva Westman (nyval)
Ann Hermansson (omval)
Mathias von Beckerath (omval)
Torbjörn Lindem (nyval)
Malin Wendt (omval)

Mötet godkänner valberedningens förslag



SS14 Val till valberedning
Ny ordförande Måns Magnusson (2år)
Rusana Bark (2 år)
Per von Hofsten (2 år)
Dessa väljs av mötet

SI 5 Val till revisorer
Mats Holmström
Manocher A mani
Supl Karin Toll
Dessa väljs av mötet

SS 16 Rapporter och meddelanden från styrelsen
Svensk ONH-tidskrift: Ny distributör och tryckare presenteras, Åtta45.
Hemsidan: Rasmus Blomkvist presenteras som redaktör
Kommunikationsansvarig: Malin Wendts arbete belyses.
ÖM-l-dagarna nästa år sker i Stockholm. Vikten av abstracts poängteras.
Specialistskrivningenfirar 20 år och antalet deltagare var rekord i år. 37 av 39 klarade sig. Oskar
Hammarjord i Göteborg skrev bäst.
Webutbildningen presenteras digitalt. Plattformen bytt till Zoom och inspelade föreläsningar från 2018 och

framåt finns kvar på YouTube och är lösenordsskyddade. Länk kan fås av någon i webbutbildningsgruppen.

SS 17 Omröstning förslag till nya stadgar SFOHH (bifogade årsmötets kallelse)
Per von Hofsten presenterar bakgrunden till ändringar. Arbetet har bedrivits av Per von Hofsten och Måns
Eeg-Olofsson. Stadgeändringar har skickats till intresseföreningarna som inte har invändingar.
Ettförtydligande om upplösning av intresseföreningar görs. SFOHH kan inte upplösa en intresseförening mot
dess vilja. Ävenfrågan om grenspecialitetsföreningar kan behöva korrigeras iframtiden.

Omröstning sker via mentometerappför årsmötet och kontrolleras avjusteringspersonerna.
60 av 87 har röstat och antalet ja röster är 98,3%

De nya stadgarna godtas.

SI 8 Tjänsteenkäten, presentation och diskussion kring utbildningsbehov av ST-läkare.
Tjänstenkäten presenteras av Åsa Robinson. Sammanfattning är att ST-utbildningen behöver minska avsevärt

förutom till Foniatriker och Audiologer som behöver Ökas. Presentation kommer att läggas upp på hemsidan.

SI 9 Otoliten, utdelande av Otostor och Kristallen
Ryhov, Jönköping får ta emot Kristallenpriset och Mohammad Saadat i Umeå blir årets Otostor.

PO Martha P:son Hennings pris
Bästafria föredrag blir Carl Skröders föredrag om björkpollenallargi
Bästa poster blir Sofia Karlssons poster omfacialispares hos barn.

{20 Övriga frågor. Pris SFOHH fototävling. Avtackning.
Vinnare avfototävlingen blir Georgios Papatziamos och Jens Andersson

Per von Hofsten, avgående ordförande, Joakim Grendin, avgående kassör, Diana Bergren, avgående ledamot,
Mats Engström, avgående representant för privatläkarna och Hedvig Olander, avgående ordförandeför
otoliten avtackasför sina stora och betydelsefulla insatser.

PI Mötet avslutas
Per von 1-lofsten avslutar mötet och överlämnar ordförandeklubban till Lovisa Farnebo.

Vid protokollet:

Mathias von Beckerath, Facklig sekreterare Justeras

iana erggren s n ersson


