
 
 
 
 
 
 

 
1 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL från Årsmöte i SFNR 2005 
Årsmötet hölls fredag den 14 oktober på Uppsala Akademiska  
Närvarande: 22 medlemmar. 
 
Sammankallande: Birgitte Berthelsen 
 
Dagordning: 

1. Lars Gustafsson, ordförande öppnade mötet. Kallelsen godkändes. Som övrig fråga anmälde 
ordförande frågan om enkelt medlemskap i ESNR. Dagordningen fastställdes därefter. 
 

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

3. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Raili Raininki och Lars Martin Wiklund. 
 

4. Ordförande presenterade kort Föreningens verksamhetsberättelse. (Utskickad till medlemmarna 
före mötet).   
 

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

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

7. Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för 2004. 
 

8. Per Grane omvaldes till kassaförvaltare 2006-08 (3 år) enligt valberedningens förslag. 
 

9. Per Hamsten valdes till revisor 2006-07 (2 år) enligt valberedningens förslag. 
 

10. Stig Holtås valdes till medlem av valberedningen. 
 

11. Styrelsen förslog oförändrad årsavgift till SFNR på 100 kr för 2005, vilket godkändes.  
 

12. Årsmötet antog enhälligt det vid föregående årsmötet godkända förslaget till stadgeändring av 
§1 och §3 för att SFNR fortsatt skall betraktas som en ideell förening. Stadgeändringen är 
därmed definitivt fastställd. 
 

13. Ordförande presenterade planerade kurser under 2006. 
a. SK-kurs i neuroradiologi i Uppsala under ledning av Raili Raininki  

april 2006. 
b. SK-kurs i barnmisshandel vid Astrid Lindgrens sjukhus maj 2006. 
c. SFNRs Cypernkurs i neuroradiologi under ledning av Olof Flodmark  vecka 40 2006. 
d. Ev. en betalkurs i H&N radiologi i Göteborg senhösten 06. 
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14. Sekreteraren meddelade att Stiftelsen har beslutat utlysa ett stipendium på 50.000:- 2006. 
  

15. Sekreteraren meddelade att SFNR har beslutat att utdela totalt 50.000:- i stipendier till vårens 
Baselkurs (ECNR). 
 

16. Ordförande informerade om den nya hemsidan som snart kommer att introduceras. Föreningens 
ordförande är som tidigare ansvarig utgivare och allt material skall därför passera ordförande 
innan det läggs in på hemsidan. 
 

17. Ordförande informerade om möjligheten att ansluta SFNRs medlemmar till ESNR. Det nya 
medlemskapet blir ett enkelt medlemskap med möjlighet till reducerad avgift till ESNRs årliga 
möte och möjlighet att rösta vid Annual Assembly men endast om man är personligt 
närvarande. Endast fullt betalande medlemmar kan få styrelse eller kommittéposter i ESNR 
liksom endast fullt betalande får tidningen Neuroradiology. Styrelsen ställer sig positiv till 
förslaget då det är av stort politiskt värde att utöka antalet medlemmar i ESNR och förslår att 
Föreningen betalar medlemsaavgiften på 5-10Euro per medlem. Den som inte önskar vara 
medlem kan tacka nej.  
Efter en kort diskussion där en del nackdelar belystes som risken för ekonomisk utarmning av 
ESNR om fulltbetalande medlemmar väljer att bli enkla medlemmar liksom risken för politiska 
kupper av enkla medlemmar vid ESNRs årsmöte beslöt årsmötet att ställa sig postiv till 
förslaget.  
Detta innebär att frågan kommer att tas upp för definitivt beslut vid årsmötet 2006. 
 

18. Ordförande avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
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Sekreterare 
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