Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

Protokoll från årsmöte i SFNR 2009
Tid:

Fredag den 14 november 2009 kl 09.00

Lokal:

Welandersalen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Stockholm

Antal deltagande medlemmar: 27
Sammankallande: Roger Siemund, sekreterare

1.

Mötet öppnades och kallelsen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes och
dagordning fastställdes.

2.

Olof Flodmark, Stockholm och Isabella Björkman-Burtscher, Lund valdes som
justeringsmän.

3.

Sekreteraren Roger Siemund redogjorde kort för styrelsens
verksamhetsberättelse 2008.
Nya medlemmar som valdes in under 2009:
Magnus Kaijser, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Malena Nachenius, Kristianstad
Alexandros Rentzos, Sahlgrens Universitetssjukhus, Göteborg

4.

Kassaförvaltaren Per Grane visade kassarapport och bokslut för 2008
avseende såväl SFNR som Stiftelsen för Medicinsk bildering till Erik
Lysholms minne.

5.

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

6.

Styrelsen beviljades enhällig ansvarsfrihet för 2008.

7.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning fr o m 2 januari 2010 var
följande:
Ordförande:
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare

Anders Lilja
Birgitta Ramgren
Roger Siemund
Isabella Björkman-Burtscher

2009 – 2010
2009 – 2010
2008 – 2010
2010 – 2012 nyval
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Övriga ledamöter:

Lars Gustavsson
Elna-Marie Larsson
Inger Nilson

2009 – 2010
2010 – 2012 nyval
2010
fyllnadsval

Samtliga förslag från valberedningen godkändes av årsmötet.
8.

Valberedningens förslag till revisorer godkändes av årsmötet.
Per E Hamsten
Erik Jensen

9.

2010 – 2011 omval
2009 – 2010

Styrelsens förslag till valberedning godkändes av årsmötet.
Birgitte Berthelsen
Olof Flodmark

2009 – 2010
2010 – 2011 omval

10.

Styrelsen föreslog en årsavgift till SFNR på 100 kr för 2010 vilket
godkändes.

11.

Ordförande presenterar 2008 års kurser. SFNR:s kurs i neuroradiologi hölls
med Olof Flodmark och Roger Siemund som kursledare för andra gången
på Mallorca. Den erhöll mycket god kurskritik. Kursen i Head- and
neckradiologi i Göteborg under hösten var liksom tidigare år fullbokad och
även den erhöll mycket god kurskritik.

12.

Under 2009 delades sammanlagt ut sex stipendier à 6000 kr till deltagare i
ECNR:s kurser. Det diskuterades huruvida det egentligen är SFNS:s uppgift att
ekonomiskt stödja utbildning i neuroradiologi vilket egentligen ju är de respektive
landstingens uppgift. Mötet var dock i stort sett enhälligt med åsikten att en
förening på det viset kan främja utveckling av neuroradiologin i Sverige. Även om
det formellt är landstingets uppgift att finansiera utbildning så är ett stipendium
från SFNR i många fall säkert ett avgörande argument inför klinkledningen för att
radiologer under utbildning i neuroradiolog faktiskt får åka på dessa kurser.

13.

Ordföranden redogjorde för situationen avseende hemsidan som i princip fungerar
bra. Dock släpar uppdateringar och aktualiseringen ibland efter. Det lovades
bättring. Vid utskick per e-mail skall det framöver alltid tydligt framgå av
ämnesrubriken att utskicket är från SFNR.

14.

Inga övriga frågor togs upp.
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Lund den 29 december 2009

Roger Siemund
Sekreterare

Olof Flodmark

Isabella Björkman-Burtscher
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