Protokoll fört vid det konstituerande mötet för bildande av Svensk Förening för Pediatrisk
ÖNH
Datum: 2012-11-24
Plats: Läkaresällskapets Riksstämma, Svenska Mässan, Älvsjö, Sal A9

Inleddes mötet med att Richard Kuylenstierna gjorde en exposé över begreppet Pediatrisk
ÖNH och där det konstaterades att detta är en i många länder etablerad och accepterad gren av
vår specialitet. Man finner också att flertalet ÖNH läkare möter barn med symptom och
sjukdomar inom kunskapsområdet, men att barn skiljer sig från vuxna i flera medicinskt
relevanta avseenden, vilket ställer särskilda krav. Man konstaterade att Svensk Förening för
Pediatrisk ÖNH skall syfta till att öka möjligheterna till kontakter nationellt och
internationellt i syfte att premiera kunskap och utveckling inom området i vid bemärkelse.
Föreningen skulle också utgöra vår kontaktyta gentemot andra föreningar med liknande
intresse nationellt och internationellt och skall också stödja och initiera utbildning och
vetenskaplig utveckling inom området. Efter denna inledning tillfrågades de närvarande, som
erhållit kallelse till detta möte i den Medicinska Riksstämmans Programbok, om man kunde
gå vidare med att konstituera Föreningen. Detta besvarades med ”ja” av samtliga deltagare.
Man gick därefter vidare med den till mötet utdelade agendan till det konstituerande
sammanträdet, (bifogas).
1. Utse ordförande för mötet:
Utsågs Ann Hermansson att vara ordförande under det konstituerande mötet.
2. Utse sekreterare för mötet:
Utsågs Richard Kuylenstierna att vara sekreterare för mötet.
3. Utse två justeringspersoner:
Utsågs Anders Westerborn och Peder Jemt att justera detta protokoll.
4. Fastställa närvarolista/röstlängd:
Fastställdes att den cirkulerade deltagarförteckningen med namn och e-mail adress
skulle utgöra underlag för närvarolista/röstlängd.
5. Redovisa ändamåls- respektive stadgeförslag:
Redovisade Richard Kuylenstierna föreningens tänkta ändamåls- respektive
stadgeförslag. Framhölls att det var Stämmans uppfattning att styrelsemedlemmar,
revisorer och valberedning skulle väljas på två år.

6. Anta föreningens stadgar:
Antogs föreningens stadgar enligt förslag enhälligt av det konstituerande
mötet(bifogas).
7. Val ordförande för föreningen jämte vice ordförande, sekreterare, skattmästare
och två ledamöter samt en suppleant:
Följande personer valdes med acklamation till styrelse för Svensk Förening för
Pediatrisk ÖNH, nämligen:

Ordförande

Ann Hermansson

Lund/Malmö

Vice ordförande

Georgios Papatziamos

Stockholm

Sekreterare

Richard Kuylenstierna

Stockholm

Skattmästare

Malin Svensson

Uppsala

Ledamot

Leif Hergils

Linköping

Ledamot

Erik Odelberg

Göteborg

Suppleant

Ann Leckne

Örebro

Suppleant

Arni Örnolfsson

Lund/Malmö

8. Val av revisor och revisorsuppleant:
Valdes Claes Hemlin, Stockholm och Mats Holmström, Stockholm till revisor
respektive revisorssuppleant
9. Val av två ledamöter till valberedning:
Valdes Anders Westerborn, Örebro och Elisabeth Hultcrantz, Linköping till
valberedning.
10. Fastställan av årsavgift:
Beslöt Stämman att Föreningen under innevarande år inte skulle uppbära årsavgift i
avvaktan på att föreningen får ett organisationsnummer, blir momsbefriad och tilldelas
en domän, det vill säga att en formell etablering av Föreningen har genomförts. Frågan
om årsavgift skall tas upp på nästkommande Årsstämma.
11. Övriga ärenden:
Inga övriga ärenden hade meddelats eller inkommit.

12. Ordföranden förklarade därmed den konstituerande Stämman avslutad och tackades
med en varm applåd.

24 november 2012

Vid protokollet Richard Kuylenstierna

Justeras

Peder Jemt

Anders Westerborn

