
 
 
 
 
 
 

Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR 

PROTOKOLL från Årsmöte i SFNR 2006 
Årsmötet hölls fredag den 17 november i thoraxaulan, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,Stockholm 
Närvarande: 16 medlemmar. 
Sammankallande: Birgitte Berthelsen 
 
Dagordning: 

1. Lars Gustafsson, ordförande, öppnade mötet. Kallelsen godkändes. Som ny punkt 3 anmälde ordförande 
en tyst minut för avlidna hedersmedlemmar. Styrelsen föreslog bordläggning av punkt 10, val av ny 
medlem till valberedningen. Som övrig fråga anmälde ordförande val av nya hedersmedlemmar. 
Därefter fastställdes dagordningen. 
 

2. Sittande ordförande, Lars Gustafsson, valdes till mötesordförande. 
 

3. En tyst minut hölls för SFNRs hedersordförande Erik Lindgren Carl Einar Westerberg bägge avlidna 
2005 samt för Melker Lindqvist avliden maj 2006. 
 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Håkan Almqvist och Per Olof Tollesson. 
 

5. Sekreteraren, Birgitte Berthelsen, föredrog kortfattat Verksamhetsberättelsen som därefter lades till 
handlingarna. 
 

6. Kassaförvaltaren Per Grane redovisade bokslutet i såväl SFNR som Stiftelsen för Medicinsk Bildering 
till Erik Lysholms minne.  
 

7. Revisionsberättelsen föredrogs av kassaförvaltaren Per Grane. Revisorerna hade godkänt bokslutet och 
tillstyrkte ansvarsfrihet. 
 

8. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2005. 
 

9. I enlighet med valberedningens förslag valdes till  
 Ordförande på 1år Lars Gustafsson  omval 2007 
 Vice ordförande på 2 år Olof Flodmark nyval 2007-8  
 Övrig ledamot på 2år Jessica Bystam omval 2007-8 
 Övrig ledamot på 2 år Per Jonasson  nyval 2007-8 
 Övrig ledamot på 2 år Roger Siemund nyval 2007-8 

 
10. Per Hamsten omvaldes till revisor 2006-07 (2 år) enligt valberedningens förslag.  

 
11. (Punkt 10 enligt kallelsen). Frågan om val av ny medlem i valberedningen bordlades och hänsköts till 

nästa styrelsemöte. 
 
 

12. Styrelsen förslog oförändrad årsavgift till SFNR på 100 kr för 2005, vilket godkändes.  
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13. Ordförande presenterade 2006 års kurser. Cypernkursen under ledning av Olof Flodmark var mycket 
uppskattad. Åttio personer deltog. Även kursen i Head & Neckradiologi i Göteborg samt den 
avancerade MR-kursen i Lund fick en mycket positiv respons. Dessa kurser var inte i SFNRs regi men 
rekommenderades av föreningen. 
2007 kommer vidareutbildningskursen i neuroradiologi på Cypern att hållas i regi av Lars Gustafsson 
Göteborg. 
 

14. Stiftelsens stipendium 2006 på 50 000 kr gick till Thomas Skoglund (Neurokirurgen Göteborg) och 
medarbetare. 
 

15. Under 2006 har 11 stipendier om totalt 61 000 kr delats ut till ECNR. 
 

16. Lars Gustafsson och Olof Flodmark redovisade arbetet med den nya målbeskrivningen för utbildningen 
i neuroradiologi. Stig Holtås, Olof Flodmark och Lars Gustafsson deltog i SFMRs första möte om 
målbeskrivningen för den nya specialiteten Bild och funktionsmedicin (BoF). Neuroradiologi är en 
grenspecialitet och gruppen fick i uppdrag att utarbeta målbeskrivningen för neuroradiologi men också 
för den neuroradiologiska delen i grundspecialiteten. På initiativ av Elna-Marie Larsson arbetade 
styrelsen och Stig Holtås med ett första utkast till dessa under ett trevligt och effektivt två dagars 
internat på Bokö, ordnad av Olof Flodmark. Resultatet redovisades av Olof Flodmark vid ett möte i den 
större gruppen veckan efter. Det visade sig att SFNR låg väl framme. Därefter har det varit ett möte med 
Socialstyrelsen i augusti 2006 och ett nytt planeras till januari 2007. 
Information kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

17. Övriga frågor. Ordförande presenterade två nya hedersmedlemmar: Olof Flodmark och Stig Holtås, 
utsedda av styrelsen för deras ovärderliga arbete för neuroradiologin som specialitet. 
 

18. Ordförande avslutade mötet. 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Birgitte Berthelsen  
Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
Håkan Almqvist   Per Olof Tollesson  
  
 
 

 
2


