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PROTOKOLL
1.

Åpning av Generalforsamling
Generalforsamlingen ble åpnet ved David Winkler

2.

Valg av møteleder og referent
Følgende ble valgt ved akklamasjon:
Møteleder:
Referent:

David Winkler
Trine Bjelke-Holtermann

3.

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent

4.

Godkjenning av referat fra Generalforsamling 2011
Referat fra Generalforsamling 2011 ble enstemmig godkjent

5.

Styrets beretning
Styrets arbeid siste år ble gjennomgått av Erik Svendsrud.
Det er gjennomført 2 fysiske møter i løpet av året, hvorav ett i Hamburg i November
2011 og ett på Gardermoen i Juni 2012. I tillegg har styret kommunisert fortløpende
elektronisk.

6.

Økonomi
Økonomien i organisasjonen ble gjennomgått av Erik Svendsrud.
SAED har pr 31.12.2011 et driftsresultat på kr 105.412 med et samlet årsresultat på kr
104.379. SAED har etter bestemmelse fra styret, satt av totalt 400.000 i kapitalreserve.

7.

Vedtektsendring: Styrets sammensetning
Styret ved David Winkler og Trine Bjelke-Holtermann ønsker å gjennom det
kommende år, utarbeide forslag til vedtektsendring som kan fremlegges til neste års
Generalforsamling.
Det ble informert om at President Peter Boy trekker seg fra sitt verv med umiddelbar
virkning av personlige årsaker, og at Erik Svendsrud tiltrer som fungerende President.
Styret ba om aksept for at styrets sammensetning frem til endring av vedtektene, avviker
fra vedtektenes bestemmelser som følger:
Styrets sammensetning er:
President, Erik Svendsrud (fungerende)
Styremedlem, Ulf Lundén (avtroppende)
Styremedlem, Johan Sjöholm
Sekretær, Trine Bjelke-Holtermann
Generalforsamlingen gav sitt tilsagn til dette, og det ble besluttet at det må identifiseres
forslag til ny visepresident i løpet av 2013.

8.

Valg av styremedlemmer
Jan Thomsen ble foreslått som styremedlem med fokus på å promotere SAED i
Danmark.
Forslaget ble støttet av Generalforsamlingen.

9.

Valg av revisor(er)
Foreslått revisor ble valgt ved akklamasjon.

10.

Planer for årsmøtet 2013
Det ble diskturet åpent rundt planer for årsmøtet 2013, herunder også hvordan SAED
skal/bør promotere møtet i hhv Sverige og Danmark, og få flere deltakere fra disse land.
Det ble kommentert at det ikke er noen unik situasjon for SAED at det er vanskelig å få
deltakere til kurs. Dette sliter de fleste med da det er mange kurs å velge mellom og
konkurransen er stor.
Det ble besluttet at Jan Thomsen og Johan Sjöholm skulle promotere i hhv Danmark og
Sverige

11.

Valg av sted for årsmøtet 2014
Det ble diskutert åpent rundt hvor årsmøtet skal avholdes i 2014.
Det ble kommentert at valg av sted er mindre vesentlig enn hvordan man promotorer
kurset.
Innspill fra David Winkler om at en ”intim” og ”avsides” beliggenhet som Solstrand er
å foretrekke fremfor bynære lokasjoner, og at det er kanskje er viktig å fokusere på
kontinuitet. Det ble diskutert rundt om hvorvidt kurset vil trekke flere eller ferre
deltakere dersom det legges til et annet land.
Innspill fra Charlotte Nyby om at å fortsette på Solstrand er å foretrekke.
Det ble også foreslått at styret skal åpne for at sponsorer kan invitere med seg inntil tre
deltakere gratis.
Det ble diskutert rundt hvem som er målgruppe for kurset og SAED, og det ble uttrykt
at det bør fokuseres på tannleger og andre utøvende i yrket, som har en utpreget
lidenskap (”passion”) for faget. Det ble videre diskutert rundt forskjelligen på ”esthetic”
og ”cosmetic” dentistry, og kommentert at det innen ”cosmetic” er mer åpent for alle.
Det ble diskutert rundt om hvorvidt SAED er synlig nok i det store bildet. Det ble
kommentert at man eksempelvis kan ha ”appetizers” som for eksempel en-dags kurs i
Stockholm og København for å øke synligheten til SAED, og at man på slike også kan
invitere studenter.
Det ble diskutert rundt om hvorvid SAED skal endre på strukturen på møtene,
eksempelvis på møtelengde (2-2,5 dager), redusere antall forelesere i henhold til
budsjett, samt gi utenlandske forelesere mer tid til forelesningene, og eventuelt benytte
paneldebatter osv.
Det ble besluttet at årsmøtet 2014 skal avholdes i Sverige, og at Johan Sjöholm og Ulf
Lundén skal finne alternative lokasjoner i Sverige.
Forslag skal fremlegges for styret innen årsmøtet 2013.

12.

SAED på sosiale medier, og behov for webmaster
Punktet ble ikke tatt opp på årsmøtet av hensyn til tid.

13.

Eventuelt
Ingen punkter

