
 

 

 

Årsmötesprotokoll 19 augusti 2011 
 

§1  
Ordförande Pia Gabre öppnade årsmötet. 

§2  
Årsmötet godkände styrelsens utlysande. 

§3  
Dagordningen godkändes med tillägget av en ny paragraf 9 Val av revisorer och att §7 och §8 
bytte plats. 

§4 
Till justeringspersoner utsågs Conny Abrahamsson (Stockholm) och Peter Carlsson (Malmö). 

§5 
Protokollet från årsmötet 2010 lades till handlingarna. 

§6 
Peter Carlsson redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2010. Berättelsen 
godkändes och lades till handlingarna. 

§7 
Kassören var inte närvarande men andra redogjorde för föreningens ekonomi. Kassan var vid 
2010 års utgång 226 732 skr. Kassören skall inkomma med sammanställning av balans- och 
resultaträkning. 

§8 
Revisorerna redogjorde för sin granskning av räkenskaperna. De anmärkte på att ett beviljat 
stipendium inte betalats ut samt att styrelsen gjort ett inköp av scanner där hela kostnaden inte 
borde ligga på föreningen. Den nya kassören får sköta utbetalningen av stipendiet och den nya 
styrelsen får i uppgift att diskutera hur kostnaden för scannern skall fördelas. 

Med dessa punkter i beaktande föreslog revisorerna att bevilja styrelsen för 2010 ansvarsfrihet 
vilket och årsmötet beviljade. 



 

 

 

§9 
Lars-Erik Lingren (Stockholm) och Anders Lager (Malmö) föreslogs som nya revisorer efter 
avgående Kerstin Wennerholm-Björck och Ulrika Funegård-Hellsing. Årsmötet beslutade 
enligt förslaget. 

§10 
Det saknades en rapport från Jan Ekstrand angående arbetet i European Federation of 
Conservative Dentistry (EFCD). Årsmötet gav styrelsen i uppgift att be Jan om en rapport och 
att det fortsättningsvis skall finnas en skriftlig rapport till årsmötet. 

Föreningen har utlyst ett stipendium till mötet under hösten 2011 men ingen har ansökt om 
det.  

Årsmötet beslöt att trots avsaknad av rapport, årsavgiften på 1000 € och ett relativt svagt 
intresse för dess kongresser att kvarstå i EFCD. 

§11 
2011 års Cariologistipendium tilldelas Mikael Sonesson från fakulteten i Malmö. Stipendiet 
kommer att delas ut i samband med presentation av forskningsrapporter på Riksstämman. För 
att stipendiet skall kunna lämnas ut krävs att Mikael inkommer med rekvisition. 

§12 
Styrelsen redovisade sitt förslag till ändring av stadgarna (bilaga 1). Årsmötet beslöt att: 

§4 Ändra enligt styrelsens förslag 

§7 Ändra enligt styrelsens förslag 

§8 Ändra enligt styrelsens förslag 

§9 Ändra enligt styrelsens förslag 

Att stavfel kan ändras utan separat beslut 

§13 
Ämneskonferensen 2012 kommer att hållas någonstans i Skåne under ledning av cariologerna 
från Malmö. Datum är bestämt till måndagen den 20 och tisdagen den 21 augusti.  

Årsmötet diskuterade behovet av en dag med sommarskola i samband med 
Ämneskonferensen. Årsmötet var inte enigt men uppmanar ända de som organiserar 
ämneskonferensen att undersöka behovet av en dag med vidareutbildning. Sommarskolan är 
också öppen för intresserade utanför föreningen men skall ändå ha ett innehåll som svarar mot 
medlemmarnas behov. Det diskuterades vidare om inte det behövs en central grupp som 



 

 

 

organiserar dem mer långsiktigt så att de kan fungera som fortlöpande och allsidig utbildning 
av cariologer. Ett ytterligare spörsmål som diskuterades var ekonomin för sommarskolan där 
hittills skolornas egna lokaler utnyttjats och en relativt låg avgift tagits ut av deltagarna.  

§14 
Under riksstämman kommer 2 symposier samt ett tillfälle för forskningsrapporter att 
organiseras av Cariologiföreningen. 

De som deltar med forskningsrapporter har rätt till ersättning från föreningen och årsmötet 
beslöt att föreningen skall skicka ut eller dela ut formulär till deltagarna för att underlätta att 
de söker och får ersättning. 

§15 
Årsmötet avslutades 
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