Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

Protokoll från årsmötet 2011
Tid:
Lokal:

Fredag den 11:e november 2011 kl 9.00
Skånes Universitetssjukhus, Lund, Centralblocket, BFC, Dem 10

Antal deltagande medlemmar: 26
Sammankallande Roger Siemund, sekreterare

1.

Mötet öppnades och kallelsen godkändes. Övriga frågor till punkt 14 anmäldes och
dagordning fastställdes.

2.

Anders Lilja, Stockholm och Lars Stenberg, Lund valdes som justeringsmän.

3.

Sekreteraren Roger Siemund redogjorde kort för styrelsens verksamhetsberättelse 2010.
Nya medlemmar som valdes in 2011:
Jenny Eliasson, Helsingborg
Johan Wållgren, Stockholm
Jakob De Geer, Linköping
Ida Blystad, Linköping
Ahmed Hussain, Eskilstuna
Magnus Lidén, Stockholm
Abdulilah Mohammed Ahmed, Linköping

4.

Kassören Isabella Björkman-Burtscher visade kassarapport och bokslut för 2010
avseende såväl SFNR som stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.

5.

Revisionsberättelsen 2010 för SFNR föredrogs av kassören Isabella Björkman-Burtscher.
Revisorerna hade godkänt bokslutet och tillstyrkte ansvarsfrihet.

6.

Styrelsen beviljades enhällig ansvarsfrihet för 2010.

7.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2012 var
följande:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare

Birgitta Ramgren
Tommy Andersson
Roger Siemund
Isabella Björkman-Burtscher

2011 – 2012
2011 – 2012
2011 – 2013
2010 – 2012
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Övriga ledamöter Elna-Marie Larsson
Birgitta Leiram
Bengt Petré

2012 – 2013 Omval
2011 – 2012
2011 – 2012

Revisorer

2012 – 2013 Omval
2011 – 2012

Per Hamsten
Erik Jensen

Nationell delegat i ESNR
Nationell delegat i UEMS, suppleant
Nationell delegat i WFNRS

Roger Siemund
Roger Siemund
Birgitta Ramgren

Samtliga förslag från valberedningen godkändes av årsmötet.

9.

Styrelsens förslag till valberedning godkändes av årsmötet.
Olof Flodmark
2012 – 2013 Omval
Lars Gustavsson 2011 – 2012

10. Som presenterad och beslutat vid årsmötet 2010 är medlemsavgiften nu 600 kr totalt
som en engångsavgift för nya medlemmar. Medlemmar som kommit in i föreningen före
2010 ska betala sammanlagt 600 kr och de medlemmar som inte har gjort detta under
sin medlemsstid blir kontaktade av Isabella för kompletterande betalning.
11. Sekreteraren Roger Siemund presenterade 2011 års kurser.
Planerade kurser för 2012 är SFNR:s kurs i neuroradiologi på Cypern under vecka 40
med Birgitta Ramgren och Roger Siemund som kursledare.
Ryggkursen är förlagt till Teneriffa vecka 46 med Per Grane och Lars Stenberg som
kursledare.
SK-kurser i neuroradiologi, vecka 6 går i repris i Uppsala Med Raili Raininko som
kursledare. Samma kurs planeras även vecka 5, 2013.
Head- and Neckkursen i Göteborg kommer sannolikt inte att hållas 2012 utan sannolikt
först 2013.
Olof Flodmark organisera en ny kurs i retorik främst riktad till ST läkare i neuroradiologi
vecka 18 i Norrtälje.
12. Under 2011 delades sammanlagt ut 4 stipendier á 6000 kr till deltagare i ECNR kurser.
Under 2011 kommer SFNR återigen utlysa ubildningsstipendier för ECNR-kurser för
vidare utbildning inom neuroradiologin. Dessa är 6 000 kr/stipendium, max 30 000 kr vid
varje tillfälle. Ansökningstiden kommer att offentliggöras på föreningens hemsida. För
vårens kurs är ansökningstiden slut 2011-12-31.
13. Det pågår en ständig översyn av föreningens hemsida för att hålla innehållet så aktuellt
som möjligt. Den närmaste tiden kommer information om de nyss antagna
utbildningsrekommendationer frän UEMS inom interventionell neuroradiologi och klinisk
neuroradiologi läggas ut på hemsidan med förklarande kommentarer. Medlemmar
uppmanas att flitigt använda hemsidan och rapportera eventuella felaktigheter eller
dokument som saknas till ordföranden eller sekreteraren.
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14. Övriga frågor:
Sektion i SLS och stadgeändring
Sekreteraren Roger Siemund informerade om den föreslagna ändringen av
förändringens stadgar som är nödvändigt då SFNR numera är en sektion inom Svenska
Läkarsällskapet (SLS). Med detta kommer en befattning som vetenskaplig sekreterare att
inrättas som del av styrelsen. Den vetenskapliga sekreteraren är främsta
kontaktpersonen till SLS i remissfrågor och frågor rörande den medicinska Riksstämman.
Sekreterarens titel ska ändras till föreningssekreterare. Därutöver ska det göras en
översyn av stadgarna avseende publicering av föreningens handlingar som med mail och
möjlighet till hemsida inte längre är beroende på samarbetet med SFBFM.
Förslag till stadgeändringen kommer att läggas ut på hemsidan och skickas ut med
kallelsen till årsmötet 2012 för diskussion och beslut där.
Medlemregistering:
Vid kallelse till årsmötet framkommer det varje år att medlemmar inte alltid rapporterar
adressändringar vid till exempel byte av arbetsplats eller ändringar av mailadress. För att
kunna informera medlemmar om aktuella händelser eller för att kunna kalla till årsmötet
är styrelsen dock beroende av att ha ett aktuellt medlemsregister. Därför uppmanas alla
medlemmar att anmäla eventuella adressändringar och även påminna andra medlemmar
att göra på samma sätt.
Arbetsgrupper:
Mårten Annertz gjorde ett förslag att bilda arbetsgrupper inom vissa subämnesområden,
till exempel head & neck inom SFNR:s regi. Föreningens styrelse och årsmötet var
principiellt positivt inställda till detta, men styrelsen i sig har ingen möjlighet att driva
dessa frågor. Om specialintresserade medlemmar vill bilda en sådan subgrupp,
välkomnas detta dock och anmäles lämpligen till föreningens ordförande så att dessa
arbetsgrupper samt kontaktpersoner och kontaktuppgifter till dessa kan läggas ut på
hemsidan.

Lund den 20 november 2011

Roger Siemund, Sekreterare

Anders Lilja

Lars Stenberg
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