PROTOKOLL
Svensk förening för Röntgensekreterare
Årsmöte

Tid

Torsdagen den 28 augusti 2008, kl 16.00

Plats

Lokal K2, Uppsala Konsert och Kongress

Närvarande

Styrelsen:
Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset, Örebro
Monica Hjärn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Madeleine Eriksson, Universitetssjukhuset, Örebro
Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Övriga medlemmar:
Ann-Charlotte Norr, Universitetssjukhuset, Örebro
Eva Almér, Sjukhuset Ryhov, Jönköping
Mona Sandgren, Lasarettet, Alingsås
Ing-Britt Falk, Danderyds sjukhus AB, Stockholm
Gunilla Söder, Universitetssjukhuset, Örebro
Susanne Andersson, Universitetssjukhuset, Örebro
Therese Gunnarsson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Carina Hurtig, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Inger Ivarsson, Lasarettet, Ljungby
Åse Lindgren, Lasarettet, Ljungby
Ulrica Gustavsson, Lasarettet, Skellefteå
Ann-Christine Björkstrand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
Helena Vilmi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Övriga, icke medlemmar:
Solweig Liljedahl,
Yvonne Strömberg,
Gunilla Åsén,
Mia Hernmyr,
Inger Öhman,
Jeanette Matzan Körkkö,
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Lisbeth Lindgren som hälsar alla deltagare välkomna
till årsmötet.
Ordförande talar en del om skrivelsen ”Varför medlem i SFFR” och vill på så sätt
intressera icke medlemmar att teckna medlemskap i föreningen. Det är av största
vikt att vi har en förening för att få vara med och ha ett eget program på
Röntgenveckan.

§ 2 Justering av röstlängd

Som röstlängd föreslås mötets närvarolista som cirkuleras för påskrift. Förslaget
godkännes. (16 röstberättigade medlemmar var närvarande + 6 icke medlemmar.
Se ovanstående närvarolista).

§ 3 Val av mötesordförande
Till ordförande för dagens möte väljs Lisbeth Lindgren.
§ 4 Val av mötessekreterare
Till sekreterare för dagens möte väljs Monica Hjärn.
§ 5 Godkännande av kallelse och föredragningslista
Trots att kallelse sänts till enhetschefer på röntgenavdelningar i landet och
publicerats på vår hemsida har inte alla fått information. Utsänd ärendelista får
trots allt anses godkänd.
§ 6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän av dagens protokoll , tillika rösträknade vid dagens möte väljs
Carina Hurtig, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Therese Gunnarsson
Akademiska sjukhuset, Uppsala.
§ 7 Verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse, som finns tillgänglig på mötet, godkännes.
§ 8 Kassörens rapport
Kassarapport, saldo m m föredras av Lisbeth Lindgren Saldo 080630 = 91.788,50,
080816 = 93.126.:-.
Kassarapporten godkännes och lägges till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Eva Almér föredrar revisorernas berättelse vilken godkännes och läggs till
handlingarna.
§ 10 Eventuella motioner
Inga motioner inkomna.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Medlemmarna beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
§ 12 Beslut om ersättning till styrelse/funktionärer

Styrelsen föreslår ersättning för resa och logi. Alla anstränger sig att hålla nere
kostnaderna och t ex anmäla sin medverkan under Röntgenveckan med föredrag
eller uppdrag som moderatorer, eftersom ingen kongressavgift utgår då. Mötet
godkänner förslaget.
§ 13 Fastställande av årsavgift och budget
Beslutas att årsavgiften förblir oförändrad 100:-.
§ 14 Val
Mona Sandgren föredrar valberedningens förslag.
§ 14 a Ordförande (2 år)
Till ordförande väljs Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra.
§ 14 b 1 övrig styrelseledamot (2 år) (har medgivit 1 år)
Till övrig styrelseledamot väljs Lisbeth Lindgren, numera pensionär men aktiv i
föreningen.
§ 14 c 2 styrelsesuppleanter (1 år)
Till styrelsesuppleanter väljs Ann-Charlotte Norr, Universitetssjukhuset, Örebro,
Lena Lindsjö, Universitetssjukhuset, MAS.
§ 14 d 1 revisor (2 år) (har medgivit 1 år)
Till revisor väljs Ing-Britt Falk, Danderyds sjukhus AB, Stockholm
§ 14 e 2 revisorsuppleanter (1 år)
Till revisorsuppleanter väljs Maria Brånn, Universitetssjukhuset, Örebro,
Helena Lindgren, Lasarettet, Alingsås.
§ 14 f Valberedning 3 ledamöter (1 år) varav 1 sammankallande
Till ledamöter i valberedningen väljs
Mona Sandgren, Lasarettet, Alingsås (sammankallande),
Camilla Kapstad, Universitetssjukhuset, Umeå,
Ulla Karlsson, NU-sjukvården, Trollhättan.
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
Lisbeth Lindgren som avgår som ordförande tackas för sin stora insats för
föreningens bästa. En almanacka från Linnés trädgård och en mugg med
föreningens logga överlämnas till henne.
§ 16 Tid och plats för nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att äga rum sannolikt den 3 september 2009 under
Röntgenveckan i Jönköping. Tiden är inte fastställd än men Eva Almér arbetar för

att mötet kan förläggas vid lunchtid i stället för i slutet av dagen. Vi tror då att vi
kan vara fler närvarande på årsmötet.
§ 17 Datum för justering och publicering av protokoll
Justering av årsmötesprotokollet sker så snart som möjligt och därefter publicering
på föreningens hemsida.
§ 18 Mötet avslutas
Ordförande Lisbeth Lindgren tackar deltagarna för visat intresse och tackar även
för uppvaktningen då hon nu avgår. Hon hoppas att föreningen hålls aktiv och att
vi fortsatt kommer att arbeta för medlemsrekrytering i stor skala.
Vid årsmötet serveras enklare förtäring för att om möjligt locka fler medlemmar
att närvara på årsmötet. De som var på plats var mycket nöjda med denna gest och
den var dessutom välsmakande.

Vid protokollet
Monica Hjärn
sekreterare

Justeras:
Lisbeth Lindgren
ordförande

Carina Hurtig
justeringsman

Therese Gunnarsson
justeringsman

