
 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL till andra styrelsemötet i SFNR 2020 
 
Tid:  Onsdag 9/9 kl. 16.45-18.45 

Plats: Via Zoom 

 
Närv.:  Johan Wikström, Magnus Kaijser, Lars Stenberg, Lars Jönsson, Håkan Almqvist 

(delvis), Ida Blystad och Birgitta Leiram  
 
 
DAGORDNING 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. Lars Jönsson väljs till justeringsperson. Kallelsen 
godkänns. Anmälan av övriga frågor: Val till UEMS, ordförande och sekreterare; 
Planerade kurser. Dagordningen fastställs.  

2. Föregående mötesprotokoll rekapituleras 

3. Förberedelse inför föreningsmöte 

a. Stadgeändring. Förslag om stadgeändring väcktes på extramötet och inga 
invändningar väcktes då. Således skulle det ordinarie föreningsmötet kunna 
besluta om stadgeändring. 

b. Ekonomisk rapport/revisionsberättelse. Enligt kassören finner revisorerna inget 
att anmärka på. De kommer att föreslå att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Vad 
gäller stiftelsen har avgift till banken betalts, i övrigt har inget hänt.  

c. Verksamhetsberättelse 2019 författas av föreningssekreteraren. 

d. Förslag till valberedning. Styrelsen förslår att Patrik Ring väljs för 2021-2022. 
Maria Wiberg sitter kvar t.o.m. 2021. Ordföranden frågar Patrik Ring om han 
ställer upp. 

e. Medlemsavgift. Styrelsen föreslår fast inträdesavgift 600: - som 
engångsbetalning samt att årsavgiften till SLS bekostas av SFNR:s medel.  

f. Övrigt. Inget övrigt. 

4. TG-föreläsare 2020. Styrelsen beslutar att ställa in 2020 års TG-föreläsning. Det är 
dags att börja fundera på TG-föreläsare för 2021. 

5. Förslag om ”underförening” i huvud/hals-radiologi. Styrelsen är positiv och välkomnar 
en sammanslutning av head-neckradiologer under SFNR:s paraply. Formerna för detta 
kan diskuteras vidare. 

6. Nya medlemmar 



 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

Förslag på nya medlemmar från Skåne: 

Anders Levinsson (Anders.Levinsson@skane.se) 

Dubravka Lazo (Dubravka.LazoKraguljac@skane.se) 

Krister Askaner (Krister.Askaner@skane.se) 

Styrelsen godkänner förslaget och väljer in dem. 

7. Övriga frågor: 

 Planerade kurser. 
V 6 ”Grundläggande neuroradiologi”, web-kurs, är öppen för anmälan 
Vidareutbildningskurs i neuroradiologi, Cypern, planeras till v 40 
Head- neckkurs planeras ev. till våren 2021. Viktigt att fundera på web-alternativ. 
Oklart om neuroradiologiskt forum är under planering. 

 

 Val till sekreterare och ordförande i UEMS. Pia Maly har hört av sig med vädjan 
att verka för en diagnostiker på dessa poster. 
Styrelsen efterfrågar information från Roger Siemund om vad som är på gång i 
UEMS. 
Lars S ber Roger Siemund kalla till ett sådant möte snart. 
Frågan bordlägges och får tas upp på ett separat möte. 

 
 
 
Nästa möte: 
Tid för nästa möte bestäms till onsdagen 25/11 kl. 15.00. 
 

Lund, 2020-09-09 
 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Lars Jönsson 
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