Verksamhetsberättelse 2016-17
Röntgenveckan 2016
2016 år Röntgenvecka gick avstapeln på i konferenscentrum i Kista.
Camilla Kapstad från Umeå var 2016 års stipendiat och hennes skildring av Röntgenveckan
finns att läsa på föreningens hemsida, sffr.se.
Liksom 2014 och 2015 hade vi ett seminarium där vi talade en del om hur vi har det på våra
respektive kliniker. Detta seminarium var som vanligt uppskattat och vi kommer att fortsätta
med det som en stående punkt i föreningens program.

Årsmöte 2016
Årsmötet hölls som vanligt med i stort sett endast styrelsen närvarande. Detta är ett stort
problem, nya krafter behövs för att föreningen skall ha en chans att leva vidare. Tyvärr har vi
inte haft möjlighet att arbeta med medlems- och styrelserekrytering , vilket borde vara en
prioriterad uppgift men tyvärr har tiden inte räckt till.

Styrelsemöten 2015-16
Endast ett styrelsemöte har hållits sedan föregående årsmöte 2016. Detta hölls på Östra
sjukhuset i Göteborg. De geografiska avstånden mellan styrelsemedlemmarna gör att det är
svårt att träffas. Dock använder vi mail och telefon flitigt vid behov.

Övrigt
2016 års stipendiat var Camilla Kapstad från Umeå. Hennes skildring av Röntgenveckan finns
att läsa på föreningens hemsida, sffr.se
Styrelsen har även i år varit delaktiga i arbetet med programmet för Röntgenveckan.
I år är den förlagd till Linköping och lokala representanter har arbetat hårt och med stort
engagemang för att få till ett bra program. Föreningens sekreterare och ordförande var på
besök i Linköping under våren och därefter har man stöttat via telefon och mail.
Inte heller i år har vi blivit fler medlemmar utan snarare färre så tyvärr blir slutklämmen i vår
verksamhetsberättelse densamma som förra året:

Vi vill gärna ha en livlig diskussion om vår framtida yrkesroll inte bara en gång om året utan
kontinuerligt hela året. Vi både behöver och vill ha fler samtalspartners än
styrelsemedlemmar. Detta är bara ett par frågor som är angelägna men som vi tyvärr inte haft
tid att ta om hand på ett adekvat sätt. Men vi får försöka ta nya tag inför nästkommande år och
fortsätta göra så gott vi kan.
Vårt mål för 2017-18 års verksamhetsberättelse får bli att vi lyckats rekrytera medlemmar och
måste skriva om slutklämmen!
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