
 
 
 
 
 
 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL från Årsmöte i SFNR 2003 
 
 
Årsmötet hölls onsdagen den 17 september kl. 08.15 under Röntgenveckan i 
Norrköping. Lokalen var Hemryckesalen vid Lous de Geer Konsert och Kongress.  
10 medlemmar deltog vid mötet. 
 
Sammankallande: Lars Gustafsson 
 
 

DAGORDNING 
 

1. Mötet öppnades av ordförande Elna-Marie Larsson. Kallelsen godkändes. Ordförande 
föreslog att punkt 13 stryks. Två frågor anmäldes. 
a. Information om eventuell automatisk anslutning till NFNR. 
b. Kort information från ESNR i Istanbul 
 

2. Till mötesordförande utsågs Elna-Marie Larsson. 
 

3. Justeringsmän, tillika rösträknare valdes Leif Davidsson och Hannibal Sökjer-Petersen. 
 

4. Styrelsen verksamhetsberättelse för 2002 presenterades av sekreteraren och 
godkändes. Sekreteraren betonade särskilt föreningens kursverksamhet samt utdelade 
fortbildningsstipendier för deltagande i ECNR:s kurser. Vidare påmindes föreningens 
medlemmar om det arbete som Olof Flodmark lägger ner inom ESNR. Hans arbete i 
ESNR är viktigt främst för neuroradiologin som specialitet inom Europa men naturligtvis 
är det också mycket värdefullt för SFNR att ha representation så centralt inom ESNR. 
 
Nya medlemmar namngavs. Sedan föregående årsmöte har följande medlemmar blivit 
invalda av styrelsen:  
Richard Birgander  Umeå 
Christer Lundahl  Lund 
Henrik Fogelin  Göteborg 
Tommy Andersson  Stockholm 
Margareta Johansson Örebro 
 

5. Kassarapport för 2002 avseende såväl SFNR som Stiftelsen för Medicinsk Bildering till 
Erik Lysholms Minne delgavs mötet av ordförande.  
 
Av sju sökande erhöll Maria Engström, med medarbetare vid hälsouniversitet, radiologi, 
Linköpings universitet stiftelsens stipendium på 60.000 kronor för projektet ”On planning 
human brain surgery”. 
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6. Revisionsberättelsen avseende verksamhetsåret 2002, daterat 2003-05-02 i Stockholm, 
föredrogs av ordförande då ingen av revisorerna eller kassaförvaltaren hade möjlighet 
att delta vid årsmötet. Revisorerna anser att ”årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med god redovisningssed” och tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2002. 
 

7. Ansvarsfrihet för 2002 års styrelse beviljades av årsmötet enhälligt. 
 
8. Mötet beslutade enhälligt, liksom vid föregående årsmöte, stadgeändring av §10. Den 

nya lydelsen är ”Varje år val av en av de två revisorerna, mandatperiod två år”. 
 

9. Anders Lilja presenterade valberedningens förslag till revisorer. Förslaget bifölls 
enhälligt således är Per Hamsten vald för 2 år och Melker Lindqvist för ett år. 
 

10. Mötet beslutade enhälligt att Mårten Annertz är ledamot i valberedningen ytterligare två 
år. 

 
11. Medlemsavgiften för 2004 beslutades vara oförändrad, således 100 kronor. Under 

punkten diskuterades även möjligheten att minska administrationen genom att 
exempelvis ge medlemmarna möjlighet att betala flera år i taget. Styrelsen återkommer 
med förslag om detta vid nästa årsmöte. Var god och se även punkt a. under övriga 
frågor. 
 

12. Årets Cypernkurs är vecka 40. Nästa år planeras kursen till månadsskiftet april/maj och 
kursansvarig är Olof Flodmark. SK-kurs i neuroradiologi hålls i Uppsala vecka 13 med 
Raili Raininko som kursledare. 2005 planeras en kurs i pediatrisk neuroradiologi och 
eventuellt även en kurs i spinal radiologi.  
Höstens ECNR-kurs hålls på Malta och under 2004 på vårterminen hålls en ECNR-kurs 
i Riga som kommer att förkortas från sex till fem dagar. Hösten 2004 kommer ECNR-
kursen att hållas i Basel. 
 

13. Föreningen har inför ECNR-kurserna 2003 i Riga och på Malta delat ut 19 fortbildnings-
stipendier á 5000 kronor. 
 

14. Olof Flodmark informerade kortfattat om Gudmar Lundkvists förslag om ny 
specialistutbildning där basspecialiteten ska vara bild- och funktionsradiologi med 
grenspecialiteterna neuroradiologi och nuklearmedicin.  
I SFNR:s remissvar har det speciellt betonats möjligheten till fler än en ingångar till 
specialiteten neuroradiologi.  
 
Olof informerar vidare om den kommande magisterutbildningen med ämnesbredd inom 
neuroradiologi som planeras att påbörjas vid Karolinska Institutet hösten 2003. Basen 
för utbildningen är ESNR-kurserna som ger 20 poäng samt en uppsats om 20 poäng 
alternativt forskningskurser och en kortare uppsats. 
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15. Årsmötet beslutade enhälligt att utskicket för årsmötet fortsättningsvis ska vara 
elektroniskt till SFNR:s medlemmar med känd mejladress. Det framkom önskemål vid 
mötet att bifogade bilagor ska vara i pdf-format för att minska risken för virussmitta. Vid 
utskicket 2002 var bilagorna i pdf-format medan utskicket 2003 var Word-dokument. 
Olof framkastade även förslaget att sekreteraren har en mejladress där det tydligt 
framgår att mejlet kommer från SFNR. Sekreteraren får i uppdrag att kunskapa i denna 
fråga. 
 

16. Övriga frågor: 
a. Ordförande informerade om eventuellt automatiskt medlemskap i NFNR. Önskemålet 
   har uppkommit från NFNR för att minska det administrativa arbetet. Ett förslag läggs 
   fram till nästa årsmöte för beslut. 
b. Sekreteraren informerade från nationella delegaternas möte vid ESNR i Istanbul förra 
   veckan. En viktig punkt vid detta möte var förslaget om bildandet av en 
   neuroradiologisk federation i Europa. Förslaget väckte mycket diskussion där de 
   större länderna var mer avvaktande till förslaget. Något beslut i frågan togs ej utan 
   förslaget ska diskuteras ytterligare till nästa ESNR-möte 2004. 

 
Ordförande avslutade Årsmötet. 
 
 
Göteborg den 1 november 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Lars Gustafsson 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Hannibal Sökjer-Petersen           Leif Davidsson 


