
 

 

 

 

 

Protokoll årsmötet SFNR 2012 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

 
Protokoll från årsmötet 2012 
 
 
 
Tid:   Fredagen den 9 november 2012 kl 09.00 
 
Plats: Föreläsningssalen, BFC/röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 
Antal deltagande  
medlemmar:  18 
 
 
Sammankallande:   Roger Siemund, sekreterare 
 
 
1. Mötet öppnades och kallelsen godkändes. Övriga frågor till punkt 8 och 15 anmäldes och 

dagordningen fastställdes.  
 

2. Håkan Almqvist och Magnus Kaijser från Stockholm valdes som justeringsmän.  
 

3. Sekreteraren Roger Siemund redogjorde kort för styrelsens verksamhetsberättelse 2011.  
 
Nya medlemmar som valdes in 2012: 
  
Konstantinos Arvanitis,  Jönköping 
Jan-Anders Ahnlide,  Lund 
Sara Jacobsen,   Stockholm 
Håkan Sjunnesson,  Lund 
Pavlos Chrisanis,   Göteborg 
Anna Falk,   Uppsala 
Matilda Lanne,   Göteborg 
 

4. Sekreteraren Roger Siemund visade ställföreträdande för kassören Isabella Björkman-
Burtscher kassarapporten och bokslut för 2011 avseende såväl SFNR som stiftelsen för 
Medicinsk  Bildering till Erik Lysholms minne. 
 

5. Revisorn Erik Jensen föredrog revisionsberättelsen 2011 för SFNR. Revisorerna hade 
godkänt bokslutet och tillstyrkt ansvarsfrihet.  
 

6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 från årsmötet enhälligt. 
 

7. Med anledning av att SFNR har blivit en sektion i Svenska Läkarsällskapet krävs en 
ändring av föreningsstadgan där bland annat en ny styrelseposition som vetenskaplig 
sekreterare inrättas. Styrelsen presenterade redan vid förra årsmötet ett förslag för 
stadgeändring. Detta förslag skickades även ut till medlemmarna med kallelsen till 
årsmötet. Dessutom har förslaget legat på SFNR:s hemsida för granskning.  
Förslaget presenterades återigen och mindre förändringar i formuleringen gjordes för 
förtydligandet.  
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Därefter antogs de nya stadgarna av årsmötet enhälligt. 
 

8. Valberedelsens förslag till styrelsen för 2013 var: 
 

Ordförande  Tommy Andersson, Stockholm 2013 – 2014  
 Vice ordförande  Birgitta Leiram, Göteborg 2013 – 2014  
 Kassaförvaltare  Lars Jönsson, Göteborg  2013 – 2015 
 Föreningssekreterare Roger Siemund, Lund  2011 – 2013 Omval 
 Vetenskaplig sekreterare Elna-Marie Larsson, Uppsala 2013 – 2014 

Övriga ledamöter  Lars Stenberg, Lund  2013 – 2014 
   Håkan Almqvist, Stockholm 2013 – 2014 

    Magnus Kaijser, Stockholm 2013 – 2014 
 
Förslaget hade diskuterats ingående i styrelsemötet 2012-11-08. Styrelsen ansåg att 
Johan Wikström under 2012 hade utfört uppgiften som adjungerad vetenskaplig 
sekreterare på ett förtjänstfullt sätt. Det var det uttryckliga önskemålet av flertalet i 
styrelsen att Johan Wikström bör fortsätta i denna position som ordinarie medlem i 
styrelsen. Av denna anledning hade styrelsen utfört en komplettering till valberedningens 
förslag med Johan Wikström som vetenskaplig sekreterare med mandatperiod 2013 – 
2014 och Elna-Marie Larsson som övrig ledamot med mandatperiod 2013 – 2014. 
Eftersom det i detta läge fanns två olika förslag för styrelsen 2013, det ena av 
valberedningen och det andra framfört av ordförande Birgitta Ramgren, ställdes dessa 
två förslag till omröstning för årsmötet. Valberedningens förslag fick två röster och 
förslaget framfört av Birgitta Ramgren nio röster och den nya styrelsen från och med 1 
januari 2013 blir således: 
 
Ordförande  Tommy Andersson, Stockholm 2013 – 2014  

 Vice ordförande  Birgitta Leiram, Göteborg 2013 – 2014  
 Kassaförvaltare  Lars Jönsson, Göteborg  2013 – 2015 
 Föreningssekreterare Roger Siemund, Lund  2011 – 2013 Omval 
 Vetenskaplig sekreterare Johan Wikström  2013 – 2014 

Övriga ledamöter  Lars Stenberg, Lund  2013 – 2014 
   Håkan Almqvist, Stockholm 2013 – 2014 

  Magnus Kaijser, Stockholm 2013 – 2014  
Elna-Marie Larsson, Uppsala 2013 – 2014 

 
På grund av ändringen i sammasättningen av styrelsen blir ordförande Tommy 
Andersson och kassaförvaltaren Lars Jönsson firmatecknare. Ändringen görs i samband 
med överlämnandet av kassaförvaltningen efter avslutat deklarationsprocess dock 
tidigast från och med 2013-01-01. 
 

9. Valberedningens förslag för revisor var: 
Erik Jensen  2013 – 2014  
Per Hamsten  2012 – 2013  
och godkändes av årsmötet. 

 
10.    Styrelsens förslag till valberedningen var: 

Olof Flodmark  2012 – 2013  
Pia Maly Sundgren 2013 – 2014  
och godkändes av årsmötet. 



 

 

 

 

 

Protokoll årsmötet SFNR 2012 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

 
11.    Institutionellt medlemskap i ESNR har diskuterats vid tidigare tillfällen. Styrelsen är den  

eniga åsikten att SFNR bör bli en institutionell medlem i ESNR. Detta är förenat med en 
kostnad på 3 € per ordinarie medlem och år. Institutionellt medlemskap bifölls av 
årsmötet enhälligt. 

 
12. Sekreteraren Roger Siemund presenterade 2013 års kurser.  
 Planerade kurser för 2013 är: 
 SFNR:s kurs i neuroradiologi på Cypern under vecka 41 med Roger Siemund och Johan 

Wikström som kursledare.  
SK-kurs i neuroradiologi kommer vecka 6, anordnas i Uppsala med Raili Raininko som 
kursledare.  

 Head & Neck-kursen i Göteborg anordnas först 2014.  
 Olof Flodmark organiserar en ny kurs i retrorik, främst riktad till ST-läkare i neuroradiologi 
 men även andra radiologer 24 – 26 april 2013, Norrtälje. 
 
13. Styrelsen har beslutat att för 2012 inte ge stipendier för deltagandet i ECNR kurser utan 

istället utlysa 2 resestipendier på 15.000 kr för deltagandet med aktiv presentation vid 
SFNR:s eller NSNR:s årsmöte i Reykjavik. 

 
14. Hemsidan har hållits i hyfsat aktuellt skick av vår webbmaster Askell Löve. Under året 

har SFNR även förvärvat rättigheter till domänen SFNR.se och planen är att så 
småningom bygga upp en mer lättadministrerad hemsida där. Styrelseledamot Bengt 
Petré berättade även att SLS har planer att bjuda de föreningar stöd med administration 
med uppbyggnad av hemsidor. Några konkreta förslag från SLS finns dock inte än.  
 

15. Enligt tidigare styrelsebeslut utnämndes 2 nya hedersmedlemmar: 
Per Grane för sina mångåriga insatser både som kassör och som uppskattad föreläsare 
på vidareutbildningskurs i Neuroradiologi. 
Anders Lilja för sin insats som ordförande som bl a resulterade i att SFNR numera är en 
sektion inom SLS och som uppskattad föreläsare på vidareutbildningskurs i 
Neuroradiologi. 
 

 
 
 
Lund den 20 november 2012 
 
 
 
 
Roger Siemund 
Sekreterare 
 
 
 
 
Godkänd av justeringsmännen Magnus Kaijser och Håkan Almqvist 
 


