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Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

 

Protokoll från årsmöte i SFNR 2010 
 
 
Tid:  Fredag den 12 november 2010 kl 10.00 
Lokal:  Haga Forum, Stockholm 
 
Antal deltagande medlemmar 16 
 
Sammankallande Roger Siemund, sekreterare 
 
 
 
 
1. Mötet öppnades och kallelsen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes och dagordning 

fastställdes. 
 
2. Magnus Kaijser, Stockholm och Ingegerd Johansson, Linköping valdes som 

justeringsmän.  
 
3. Sekreteraren Roger Siemund redogjorde kort för styrelsens verksamhetsberättelse 2009.  

Nya medlemmar som valdes in 2010:  
David Fällmar, Uppsala 
Ruta Nylander, Uppsala 
Michaela von Ehren, Uppsala 
Shahin Abdsaleh, Uppsala 
Andrea Godau, Uppsala 
Linnéa Cerwén, Uppsala 
Romina Solangel Romanos-Zapata, Uppsala 
Askell Löve, Lund 
Martin Larmark, Lund 

 
4. Förre kassaförvaltaren Per Grane visade kassarapport och bokslut för 2009 avseende 

såväl SFNR som stiftelsen för Medicinsk Bildering till Erik Lysholms minne.  
 
5. Revisionsberättelsen 2009 för SFNR föredrogs av kassaförvaltaren Per Grane. 

Revisorerna hade godkänt bokslutet och tillstyrkte ansvarsfrihet.  
 
6. Styrelsen beviljades enhällig ansvarsfrihet för 2009.  
 
7. Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning fr o m 1 januari 2011 var 

följande: 
 
 Ordförande Birgitta Ramgren   2011 – 2012 Nyval 
 Vice ordförande Tommy Andersson   2011 – 2012 Nyval 
 Sekreterare Roger Siemund   2011 – 2013 Omval 
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 Kassaförvaltare Isabella Björkman-Burtscher  2010 – 2012 
 Övriga ledamöter Elna-Marie Larsson   2010 – 2011 
   Birgitta Leiram   2011 – 2012 Nyval 
   Bengt Petré   2011 – 2012 Nyval 
 
 Revisorer Per Hamsten   2010 – 2011 
   Erik Jensen   2011 – 2012 Omval 
 
 Nationell delegat i ESNR   Roger Siemund 
 Nationell delegat i UEMS, suppleant Roger Siemund 
 Nationell delegat i WFNRS  Birgitta Ramgren 
 
 Samtliga förslag från valberedningen godkändes av årsmötet.  
 
 
9. Styrelsens förslag till valberedning godkändes av årsmötet.  

Olof Flodmark  2010 – 2011 
 Lars Gustavsson  2011 – 2012 Nyval 
 
10.  Kassören föreslog att man tillsvidare införa en engångsavgift för medlemskap i 

föreningen på 600 kr. Förfarandet skulle vara att alla medlemmar som under sitt 
medlemskap redan har betalat in minst 600 kr i medlemsavgift befrias framöver från 
avgiften. Nya medlemmar ska betala 600 kr i engångsmedlemsavgift och medlemmar 
som än så länge inte har betalat in upp till 600 kr ska betala in det belopp som saknas.  
Förslaget godkändes av årsmötet. 
Med detta förfarandet slutar SFNR även att dra in medlemsavgiften för NSNR. Förslaget 
till NFNR är att anamma samma förfarande.  

 
11.  Ordförande presenterade 2010 års kurser. SFNR anordnade för första gången på länge 

en ryggkurs där Per Grane och Lars Stenberg var kursledare. Kursorten var Cypern, 
kursen erhöll mycket god kurskritik och kursen var även bland lärarkollegiet mycket 
uppskattad. Kurser i Head- and Neckradiologi i Göteborg var som brukligt fullbokad och 
erhöll god kurskritik.  

 Med Olof Flodmark som kursledare anordnade SFNR även en kurs i pediatrisk 
neuroradiologi som möttes av stort intresse, så att deltagarantalet blev 106.  

 
12. Under 2010 delades sammanlagt ut 8 stipendier á 6000 kr till deltagare i ECNR kurser. 

Som återkommande diskussionspunkt kom frågan upp huruvida det är SFNRs uppgift att 
ekonomiskt stödja utbildning i neuroradiologi. Det framfördes dock flera argument att 
bibehålla stipendierna. Dels är det ett bra skäl att bli medlem i föreningen och läkarna 
under utbildning får vana att faktiskt söka ekonomiskt bidrag. Dessutom kan ett 
stipendium vara det avgörande skälet till att en kollega faktiskt får åka på kurs på kliniker 
där det finns en restriktiv hållning till externa utbildningar.  

 
 Styrelsen har därför på sitt möte beslutat att även under 2010 dela ut stipendier för 

ECNR–kurser á 6000 kr, maximalt 30000 kr till våren resp hösten.  
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13. Sekreteraren redogjorde för den aktuella situationen av hemsidan. Webbadministrationen 
har nu tagits över av Askell Löve i Lund vilken har stor vana att designa och administrera 
webbsidor. Det finns tankar på att göra om hemsidan till ett modernare format. 
Uppdatering av aktualiseringar ska numera läggas in så tidigt som möjligt.  

 
14.  Inga övriga frågor togs upp.  
 
 
 
 
 
Lund den 20 november 2010 
 
 
 
 
Roger Siemund, Sekreterare 
 
 
 
 
 
Ingegerd Johansson   Magnus Kaijser 

 

 


