PROTOKOLL
Svensk förening för Röntgensekreterare
Årsmöte

Tid

Torsdagen den 10 maj 2007-05-2 1

Plats

Konferensrum Kl, Malmö Mässa n

Närvarande Styrelsen:
Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset, Örebr o
Britt-Marie Nilsson, Universitetssjukhuset, Malmö
Monica Hjärn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Madeleine Eriksson, Universitetssjukhuset, Orebr o
Lena Lindsjö, Universitetssjukhuset, Malm ö
Övriga medlemmar:
Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ostr a
Ann-Charlotte Norr, Universitetssjukhuset, Örebr o
Ing-Britt Falk, Danderyds sjukhu s
Helena Lindgren, Alingsås lasarett
Mona Sandgren, Alingsås lasaret t
Gisela Jochheim, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölnda l
Therese Gunnarsson, Akademiska sjukhuset, Uppsal a
Katy Karlsson, Karlskoga lasaret t
Helena Hiltunen, Universitetssjukhuset, Örebr o
Maria Brånn, Universitetssjukhuset, Orebro
Ingela Berggren, Universitetssjukhuset, Orebro
Övriga, icke medlemmar :
Annika Kaspersen, Länssjukhuset, Halmsta d
Terese Brozinic, Länssjukhuset, Halmsta d
Anna-Karin Okewald, BLS, Karlsham n
Karin Samuelsson, Kungälvs sjukhus
Sigrun Egeland, Kungälvs sjukhus
Yamu Jagne, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölnda l
Rose-Marie Pettersson, Höglandssjukhuset, Eksj ö
Ann-Charlotte Sellden, Höglandssjukhuset, Eksj ö
Cecilia Gjerpe, Kungsbacka sjukhus, Kungsback a
Dorrit Karizen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östr a
Lena Carlsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ostr a
Mötets öppnande

§1
Mötet öppnas av Lisbeth Lindgren som hälsar alla deltagar e
välkomna till dagens möte.

Justering av röstlängd

§2
Som röstlängd föreslås mötets närvarolista som cirkuleras fö r
påskrift . Förslaget godkännes . (16 röstberättigade medlemmar va r
närvarande + 11 icke röstberättigade. Se ovanstående närvarolista) .

Val av mötesordförande § 3
Till ordförande för dagens möte väljs Inger Cedvin .
Val av mötessekreterare § 4
Till sekreterare för dagens möte väljs Monica Hj ärn .
Godkännande av kallelse § 5
och ärendelista
Kallelse har sänts till enhetschefer på röntgenavdelningar i lande t
och publicerats på www.rontgenveckan/årsmöten . Trots detta har
inte alla fått information . Vi hoppas att hemsidan skall avhjälp a
detta i fortsättningen . Utsänd ärendelista far anses godkänd trots
detta.
Val av justeringsmän
tillika rösträknare

§6
Till justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare vi d
dagens möte väljs Helena Lindgren, Alingsås och Mona Sandgren ,
Alingsås.

Verksamhetsberättelse

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse, som finns tillgänglig på mötet ,
godkännes.

Kassörens rapport

§8
Lisbeth Lindgren föredrog kassarapporten, saldo m m .
Kassarapporten godkännes och läggs till handlingarna .

Revisorernas berättels e § 9
Ing-Britt Falk föredrar revisorernas berättelse vilken godkänne s
och läggs till handlingarna.
Motioner

§1 0
Inga motioner inkomna.

Ansvarsfrihet

§11

Mötesdeltagarna beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
året.
Ersättning till styrelse
och funktionärer

§ 12
Se stadgarna. Ingen övrig hemställan om ersättning framförs .

Årsavgift och budget

§ 13
Beslutades att inte ändra årsavgiften .

Val

§ 14
Ann-Charlotte Norr, föredrar valberedningens förslag .
§ 14 a Sekreterare (2 år)
Till sekreterare väljs Monica Hjärn, Sahlgrensk a
Universitetssjukhuset, Mölnda l
§ 14 b Kassör (2 år)
Till kassör väljs Britt-Marie Nilsson, Universitetssjukhuset MAS ,
Malmö
§ 14 c Webbansvarig (2 år)
Som webbansvarig väljs Madeleine Eriksson ,
Universitetssjukhuset, Orebro
§ 14 d 2 styrelsesuppleanter (1 år)
Till styrelsesuppleanter väljs Ann-Charlotte Norr,
Universitetssjukhuset, Örebro
Inger Cedvin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra
§ 14 e Revisor (2 år)
Till revisor väljs Eva Alm gir, Sjukhuset Ryhov, Jönköpin g
§ 14 f 2 revisorsuppleanter (1 år)
Till revisorsuppleanter väljs Britt-Marie Boy Sjukhuset, Eskilstun a
Maria Brånn, Universitetssjukhuset, Orebr o
§ 14 g Valberedning 3 ledamöter (1 år), varav en
sammankalland e
Till ledamöter i valberedningen väljs Camilla Kapstad ,
Universitetssjukhuset, Ume å
Ulla Karlsson, NÄL, Trollhättan
Mona Sandgren, Lasarettet, Alingsås, sammankalland e

Förslag till stadgeändring§ 15

Förslag till stadgeändring rörande tidpunkten för betalning a v
årsavgiften : Många medlemmar valde att betala årsavgiften i
samband med Röntgenveckan i Örebro 2006 och vi tror at t
Röntgenveckan, som i de flesta fall hålls i september, kan tjän a
som påminnelse om sista dagen för betalning av årsavgiften . Vi
föreslås därför att tidpunkten för betalning av årsavgiften flyttas
från 31 mars till 30 september .
Mötet bifaller förslaget.
Övriga frågor

§ 16
Inga övriga frågor framställs .

Tid och plats för
nästa möte

§ 17
Nästa årsmöte kommer att äga rum någon gång under tiden 25 29/8 2008 vid Röntgenveckan i Uppsala .

Datum för justering
och publicering av
protokoll

§ 18

Mötet avslutas

§ 19

Justeringav årsmötesprotokollet sker så snart som möjligt oc h
därefter publicering på föreningens hemsida .

Ordförande Inger Cedvin tackar deltagarna för visat intresse unde r
årsmötet och tackar för förtroendet . Inger Cedvin påtalar ocks å
värdet för oss att vara med i föreningen . Alla uppmanades att
sprida information om föreningen på sina respektive arbetsplatser .
Vid protokollet
/'6b,4-

Monica Hjärn
sekreterare
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Mona - andgren
justeringsman

