
 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

PROTOKOLL från första styrelsemötet i SFNR 2020 
 
Tid:  Torsdag 16/4 kl. 15-16 

Plats: Zoom-möte 

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

Håkan Almqvist, Ida Blystad, Birgitta Leiram, Isabella Björkman-Burtscher 
 
DAGORDNING 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. Roger Siemund väljs till justeringsperson. Kallelsen 
godkänns. Inga övriga frågor anmäls. Dagordningen fastställs. 

 
2. Föregående mötesprotokoll rekapituleras. 

 
3. Avstämning planering Röntgenveckan 

 
Oklart om rtgveckan blir av. Beslut väntas inom några veckor. Vi avvaktar med 
detaljerad planering i väntan på definitivt beslut. 
 

4. Torgny Greitz-föreläsare 2020 
Inga förslag på föreläsare – vi avvaktar vidare planering tills vi vet om röntgenveckan 
blir av. 
 

5. Ekonomisk konsekvens av inställda kurser 
 
Under våren tvingades SFNR ställa in två kurser pga Covid-epidemin: 

 Kursen ”Modern strokediagnostik” skulle hållits 16-18/3. Detta medförde en 
ekonomisk förlust på c:a 106 000 kr. 

 Head Neck-kurs skulle ha hållits 30/3 – 3/4. Oklart hur stor ekonomisk förlust, 
men sannolikt ingen stor summa. 

 
6. Höstens kurser 

 
Barnneurokurs 2-4/9 
Kursen i september flyttas. Kursledningen får i uppdrag att hitta nytt kursdatum. Magnus 
Kaijser pratar med kursledningen. 
Huvud- halsradiologi 
Kursledningen får i uppdrag att hitta nytt datum 2021. Magnus pratar med 
kursledningen. 
Neuroradiologiskt forum 3-4/9 
Ställs in. Ida meddelar arrangör. 
Vidareutbildningskurs i neuroradiologi 21-28/9 



 

 

 

 

 

 

Svensk Förening för Neuroradiologi -  SFNR 

Kan sägas upp fram till 3 månader före avresa utan kostnad. Beslutar att kursen skjuts 
på ett år. Den planerade Ryggkursen 2021 skjuts upp till 2022. 
SK-liknande kurs i neuroradiologi 
Styrelsen föreslår att neuroradiologikursen från v 6 2020 upprepas 2021. 

 
 

7. Ansökan till Svenska Läkaresällskapet (SLS) om att SFNR ska bli Medlemsförening 
 

a. SFNR:s ordförande har i enlighet med beslutet på föreningsmötet 2019 lämnat in 
SFNR:s ansökan till SLS om att bli medlemsförening. 

b. Stadgeändring 
En förutsättning för att SFNR ska kunna bli medlemsförening i SLS är att SFNR:s 
stadgar modifieras enligt SLS instruktioner. Föreningssekreteraren har bett SLS 
utarbeta ett förslag på reviderade stadgar. SLS ska presentera detta förslag 
senast 15/5. 

c. Enligt SFNR:s stadgar kan en stadgeändring inte genomföras vid samma 
föreningsmöte som ändringsförslaget väcks. Vi kommer därför att utlysa ett extra 
föreningsmöte där förslag till stadgeändring ska presenteras den 
17/6 kl. 16.00. Under ordinarie årsmöte (planeras till september) kan beslut om 
ev. stadgeändring fattas. Pga. Covid-epidemin kommer åtminstone det extra 
mötet att hållas digitalt via Zoom. 

 
8. Övriga frågor 

Inga 
 

 
 

 
 
 
Lars Stenberg, föreningssekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Roger Siemund 


