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Protokoll Årsmöte med Svensk förening för Cariologi
Fredag den 15 augusti 2014
Lokal: Nynäs Havsbad, Nynäshamn
Närvarande: 30 medlemmar
§1
Ordförande Ulrika Funegård öppnande årsmötet
§2
Årsmötets befanns vara stadgeenligt utlyst
§3
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
§9 och §10 byter plats. Kassörens rapport dras före Revisorernas berättelse.
§11 ny paragraf som tillägg ”Val av revisorer”.
§4
Till mötesordförande valdes Ulrika Funegård.
§5
Till mötessekreterare valdes Lena Mårell.
§6
Till justeringspersoner utsågs Marie-Louise Åkesson och Marianne Kjaeldgaard.
§7
Protokollet från årsmötet 2013 presenterades och lades därefter till handlingarna.
Årsmötesprotokollet ligger på hemsidan under styrelsemöten augusti 2013.
§8
Sekreterare Torgny Alstedt läste upp styrelsens verksamhetsberättelse 2013, vilken därefter
lades till handlingarna.
§9
Kassör Kerstin Wennerholm gick igenom den ekonomiska berättelsen för 2013, vilken
därefter lades till handlingarna.
§ 10
Revisorerna redogjorde för revisionsberättelse 2013 och mötet beslöt att på revisorernas
förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

2 (2)

§ 11
Val av två revisorer under 3 år (2014, 2015 och 2016).
Anders Lager och Lars-Erik Lindgren valdes till revisorer.
§ 12
Stipendium som årligen delas ut i samband med Riksstämman.
I år är det Göteborgs tur att inkomma med förslag på stipendiat. Mötet föreslog att Göteborg
lämnar förslag till styrelsen i Umeå vem som vara föreningens stipendiat under 2014.
§ 13
Nästa års konferens kommer att hållas i Umeå den 20-21 augusti 2015.
§ 14
Övriga frågor:
Hemsidan är öppen för allmänheten och inloggning och lösenord för medlemmar föreslås.
Styrelsen fick i uppdrag att kontrollera om det är möjligt att genomföra.
Önskemål om en Facebook-grupp för aktiva medlemmar och styrlesen fick i uppdrag att bilda
en Facebook-grupp för Cariologiföreningen.
Hans Sandberg informerade om att efterutbildningsrådet har tagit fram underlag för en
obligatorisk efterutbildning. Underlaget ska diskuteras vid Förbundsmötet december 2014.
Till Riksstämman 2014 är det i dagsläget ca 9-11 rapporter anmälda och 4 seminarier.
§ 15
Ordföranden avslutade årsmötet och mötet tackade de ansvariga från Stockholm som
anordnade mötet med en stor och varm applåd.

Ulrika Funegård
Ordförande Svensk förening för Cariologi

Lena Mårell
vid protokollet

Justeras:

Marie-Louise Åkesson

Marianne Kjaeldgaard

