Svensk Förening för Neuroradiologi - SFNR

PROTOKOLL från Årsmöte i SFNR 2004
Årsmötet hölls fredagen den 8 oktober kl. 09.00 i Leksellsalen, Medicinskhistoriska
museet vid Karolinska sjukhuset i Solna.
21 medlemmar deltog vid mötet.
Sammankallande: Lars Gustafsson

Dagordning:
1. Mötet öppnades av ordförande Elna-Marie Larsson. Kallelsen godkändes. Ordförande
föreslog ändring i dagordning, att punkt 11 tas före punkt 12. Inga övriga frågor.
Dagordningen fastställdes därefter.
2. Sittande ordförande Elna-Marie Larsson utsågs till mötesordförande.
3. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Melker Lindkvist och Stig Holtås.
4. Styrelsen verksamhetsberättelse för 2003 presenterades av sekreteraren och
godkändes. Sekreteraren betonade särskilt föreningens kurs- och stipendieverksamhet,
den uppskattade kursen på Cypern samt utdelade fortbildningsstipendier.
Under året har arbetet fortsatt i arbetsgrupperna för trombolys, och kvalitetsregister för
behandling av intrakraniella aneurysm.
5. Nya medlemmar i SFNR namngavs. Sedan föregående Årsmöte har följande blivit
invalda:
Per-Åke Svensson,
Karlskrona
Stefan Kristiansson,
Reykjavik, Island
Juha Martola,
Stockholm
Åsa Kunze-Söderkvist
Stockholm
Kjell Öhman,
Umeå
Docent Pål Svendsen i Göteborg har sedan förgående Årsmöte blivit kallad till
hedersmedlem i föreningen.
6. Ordförande delgav mötet kassarapport för 2003 avseende såväl SFNR som Stiftelsen för
Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.
Under 2004 har Stiftelsen inte delat ut något stipendium.
Stiftelsen har beslut att för 2005 utlysa ett stipendium på 50.000 SEK.
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7. Revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2003, daterat 2004-05-01 i Stockholm,
föredrogs av ordförande då kassaförvaltaren inte deltog vid årsmötet. Revisorerna anser
att ”årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed” och tillstyrker
att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.
8. Ansvarsfrihet för 2003 års styrelse beviljades enhälligt av årsmötet.
9. Mårten Annertz presenterade valberedningens förslag till ny styrelse i SFNR från och
med 2005-01-01 enligt följande:
Mandatperiod
Ordförande
Lars Gustafsson
nyval
2005 – 2006
Vice ordförande
Elna-Marie Larsson
nyval
2005 – 2006
Sekreterare
Birgitte Berthelsen
nyval
2005 – 2007
Kassaförvaltare
Per Grane
tidigare vald
2003 – 2005
Övriga ledamöter: Jessica Bystam
omval
2005 – 2006
Metin Tovi
nyval
2005 – 2006
Håkan Lindstam
nyval
2005 – 2006
Ständige hedersordförande Erik Lindgren
Revisorer

Erik Jensen
Per Hamsten

nyval
tidigare vald

Nationell delegat ESNR, föreningens sekreterare
Nationell delegat PEBNR, föreningens ordförande
nyval

2005 – 2006
2004 – 2005
Birgitte Berthelsen
Lars Gustafsson
Elna-Marie Larsson

Valberedningens förslag bifölls enhälligt.
10. Mötet beslutade enhälligt att Anders Lilja fortsätter som ledamot i valberedningen
ytterligare två år.
11. Styrelsen föreslog att SFNR:s aktiva svenska medlemmar automatiskt blir medlemmar i
NFNR. Årsmöte biföll förslaget.
12. Styrelsen föreslog höjning av medlemsavgiften för 2005 till 160 SEK. Av dessa är
100 SEK medlemsavgift till SFNR respektive 60 SEK till NFNR. För att minska
administrationen för medlemsavgiften föreslår styrelsen att medlemmar kan betala avgift
för fem år där femte året är rabatterat, således 640 SEK för fem år. Styrelsens förslag
fastställdes.
13. För att en ideell förening ska omfattas av den lindrigare beskattningen ska följande
punkter beaktas:
Allmännyttigt ändamål
Allmännyttig verksamhet
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Öppenhet
Inkomstanvändning
SFNR har en hög ekonomisk omsättning på grund av den aktiva utbildningsverksamheten. För att föreningen även fortsättningsvis ska anses vara en ideell förening
har styrelsen av jurist rekommenderats stadgeändring av paragraf 1 och 3 i föreningens
stadgar.
§1 Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för Medicinsk
Radiologi, vilka arbetar inom och har intresse för neuroradiologi.
Ändras till:
Föreningen utgör en sammanslutning av medlemmar i Svensk Förening för
Medicinsk Radiologi och är öppen för alla som har intresse för neuroradiologi.
§3 Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.
Pensionerade medlemmar räknas som ordinarie medlemmar men är liksom
hedersmedlemmar befriade från årsavgift.
Inval av nya medlemmar sker i följande ordning:
En av två medlemmar undertecknat förslag insändes till föreningens styrelse. Om
förslaget till ny medlem enhälligt bifalles av styrelsen är denna antagen som medlem. Om
förslaget enhälligt avslås antages ej den anmälde som medlem. Förekommer inom
styrelsen skilda meningar, hänskjuts frågan till föreningsmötet för avgörande med enkel
majoritet.
Ledamotskap i föreningen medför inte automatiskt ledamotskap i Svenska
Läkarsällskapet.
Utträde i föreningen:
Begäran om utträde i föreningen görs skriftligen till föreningens styrelse som beslutar om
utträde. Den som trots påminnelse, tre år i följd, ej betalat medlemsavgift anses ha utträtt
ur föreningen.
Avslutning av andra skäl kan beslutas av styrelsen.
Ändras till:
Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.
Pensionerade medlemmar räknas som ordinarie medlemmar men är liksom
hedersmedlemmar befriade från årsavgift.
Inval av nya medlemmar sker på förslag av två medlemmar.
Utträde ur föreningen:
Begäran om utträde i föreningen görs skriftligen till föreningens styrelse som
beslutar om utträde. Den som, trots påminnelse, tre år i följd, ej betalat
medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
Uteslutning av andra skäl kan beslutas av styrelsen.
Styrelsens förslag till paragrafändring antogs enhälligt. Beslut måste även tas vid
årsmötet 2005 för fastställande av stadgeändring.
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14. Förutom Cypernkursen i maj (som var kvalitetssäkrad enligt IPULS) har Uppsala hållit en
SK-kurs i neuroradiologi april 2004. Intresset för SK-kursen var stort, det var 82 sökande
till 24 kursplatserna. I augusti 2005 arrangerar föreningen en kurs i pediatrisk
neuroradiologi som hålls i Danmark med Olof Flodmark som kursledare. Ingen SK- eller
Cypernkurs planeras under året. Höstens ESNR-kurs hålls i Basel 21 – 26 oktober och
under 2005 hålls ESNR-kurser i Basel 17 – 22 mars respektive 20 – 25 oktober.
15. Föreningen har inför ESNR-kurserna 2004 i Riga och Basel utdelat 15
fortbildningsstipendier à 10.000 SEK.
16. Kort information om SFNR:s hemsida, www.sfnr.org . Hemsidan måste bli enklare att
uppgradera varför sekreteraren har fått i uppdrag att kunskapa i frågan.
17. Inga övriga frågor.
Ordförande avslutade Årsmötet.
Göteborg den 8 november 2004
Vid protokollet

Lars Gustafsson
Sekreterare

Justeras

Stig Holtås

Melker Lindqvist

