
 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL till tredje styrelsemötet i SFNR 2019 
 
Tid:  Måndag 16/9 kl. 16 

Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Röntgenavdelningens konferensrum. 

 
Närv.:  Johan Wikström, Roger Siemund, Magnus Kaijser, Lars Stenberg, Lars Jönsson, 

Håkan Almqvist, Birgitta Leiram, Isabella Björkman-Burtscher 
 
 
DAGORDNING 
 

1. Mötets öppnande. Roger Siemund väljs till justeringsperson. Kallelsen godkänns. 
Anmälan av övriga frågor: HA Annonsering av kurs. IB annonsering kurs, finanser. IB 
Valberedning. Dagordningen fastställs.  

 
2. Föregående mötesprotokoll, rekapitulation 

 
3. Förberedelse för föreningsmöte 2019 

Kort genomgång av verksamhetsberättelse, revisorernas rapport och valberedningens 
förslag. 

Förberedelse för val av valberedning. 

Diskussion om organisationsförändring i Svenska Läkaresällskapet (SLS) 

JW informerar om SLS nya organisation med medlemsföreningar och sektioner. 
Oklarheter om medlemsavgiftens nivå, hantering av dubbelt medlemskap etc. Styrelsen 
förordar fullt medlemskap och kommer att föreslå detta på föreningsmötet. Hur 
medlemsmatrikel, fakturering för avgifter etc. påverkas är inte klart, men kommer att 
utredas av styrelsen. 

4. Planerade kurser och övriga möten 

Barnneuroradiologi september 2019 

Fortsättningskurs i Neuroradiologi, Cypern oktober 2019 

Nationell kurs i neuroradiologi på NKS v. 6 2020. David Fällmar, Fabian Arnberg och 
Anna Falk arrangerar kursen. Vilken är SFNR:s roll i detta arrangemang? Diskussion. 
JW och MK tar frågan vidare. 

SFNR kan tänka sig vara delarrangör av en kurs med arvoderade föreläsare. SFNR kan 
dock inte sköta den ekonomiska administrationen av kursen. 

Beslut att arrangera head/neck-kurs (v 12, Stockholm) 



 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

Beslut att arrangera kurs Akut Stroke (v 12, Tallinn) 

Beslutas att SFNR ska arrangera vidareutbildningskurs i neuroradiologi på Cypern 2020 

Beslut att SFNR ställer sig bakom Ungt neuroradiologiskt forum 2020 inklusive 
ekonomisk garanti på maximalt 30000 SEK. 

5. Aktuella remisser 

Inga. 

6. Nya medlemmar 

Ja, från Stockholm i enlighet med rekommendation från HA och MK. 

Göteborg, enligt lista från BL 

Väljs in i SFNR, förs in i matrikeln av LS 

7. Övriga frågor  
HA: Kan SFNR annonsera för kursen ”IRL7”, akut neurologi, på hemsidan. Ja. 
IB: INR i Gbg ska vara värd för internationellt arrangemang, delvis sponsrat av ett 
företag. Kan vi ändå lägga upp reklam för mötet på www.sfnr.org? Ja. 
IB: Kan arvodet för kursen betalas in till SFNR som sedan betalar fakturan? Nej. 

 
8. Tid och plats för nästa styrelsemöte 

 
Tisdag 12/11 kl. 13-14. Öppna mötet tio minuter innan. Etablera Skypelänkar i god tid. 
 

9. Ordföranden avslutar mötet 
 

 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 
 
 
 
 
Justeras: Roger Siemund 

http://www.sfnr.org/

