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Svensk Förening för Röntgensekreterare
Årsmöte
Tid

Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00.

Plats

Malmömässan ”Kockum” Malmö, Röntgenveckan 2005.

Närvarande

Från styrelsen
Birgitta Gruvfält, Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge,
Monica Hjärn, Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Lisbeth Lindgren, Röntgen, Universitetssjukhuset i Örebro
Britt-Marie Svensson, Röntgen Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Styrelsesuppleant
Eva Bergfjord, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
Övriga funktionärer
Revisorer: Eva Almér, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ing-Britt Falk, Röntgen Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Revisorsuppleant: Inger Cedvin, Röntgen Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Östra
Valberedning
Ann-Charlotte Norr, Röntgen, Universitetssjukhuset i Örebro
Berit Jarlheden, Röntgen Visby Lasarett, Visby
Röntgensekreterare enligt bifogad lista

Mötet inleddes med att Lisbeth Lindgren redovisde hur idén att bilda en
röntgensekreterarförening vuxit fram och att svensk Förening för
Röntgensekreterare bildades vid möte i samband med Röntgenveckan i
Göteborg 2004.
Årsberättelsen, som omfattar perioden 1/7 2004 - 30/6 2005, fanns
tillgänglig för mötesdeltagarna och presenterades i sammanfattning.
Inför årsmötet hade kallelse skickats med post till röntgensekreterare vid
samtliga 148 verksamheter i Sverige, tillsammans med informationsfolder
om röntgenveckan i Malmö.

Mötets öppnande

§1
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Mötet öppnades av styrelsen som önskade mötesdeltagarna välkomna till
dagens möte.
Justering av röstlängden § 2
Som röstlängd föreslogs mötets närvarolista som cirkulerades för påskrift
och bilägges protokollet. Förslaget godkändes.
Val av ordförande

§3
Till ordförande för dagens möte valdes Birgitta Gruvfält, Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge.

Val av sekreterare

§4
Till sekreterare för dagens möte valdes Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset i Örebro.

Godkännande av
§5
kallelse och ärendelista
Kallelse till dagens möte har utgått i form av brev. Ärendelistan delades ut
vid dagens möte.
Kallelse och ärendelista godkändes.

Val av justeringsmän
tillika rösträknare

§6
Till justeringsmän för dagens protokoll, tillika rösträknare vid dagens möte
valdes Lena Lindsjö Universitetssjukhuset MAS, Malmö och Paula
Törnqvist, NÄL.

Verksamhetsberättelse

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse fanns tillgänglig vid mötet och hade
sammanfattats i samband med mötets inledning.
Verksamhetsberättelsen godkännes av mötet.

Kassörens rapport

§8
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Kassörens rapport har överlämnats till revisorerna. Kassören deltog inte vid
dagens möte. Som enda kostnad för det brutna redovisningsåret 2004/2005
redovisades 830:- för tågbiljett till Christel Åstrand som ombetts närvara
vid styrelsemöte i Huddinge december 2004.
Utgående balans för föreningen uppgår till 50.070 kronor. Kassarapporten
godkändes av mötet.
Revisorernas
berättelse

§9
Eva Almér läste upp revisorernas berättelse. Ing-Britt Falk var också
närvarande vid mötet. Revisionsberättelsen bilades protokollet.

Ansvarsfrihet

§ 10
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet enligt revisorernas rapport.

Ersättning till styrelse
Och funktionärer

§ 11
Inga ersättningskrav har begärts under året från styrelseledamöterna.
Se stadgarna. Ingen ersättning för nedlagt arbete utgår till styrelseledamöter
men styrelseledamot ersätts när anspråk görs för kostnader för att delta i
röntgenveckan (ej arbetstidsförlust). Skälet är att styrelseledamöter inte
skall hindra att övriga sekreterare på respektive kliniker ska kunna delta
utan att kliniken belastas med dubbla kostnader.

Årsavgift och budget

§ 12
Årsavgiften föreslogs även under kommande år bli 100 kronor.
Ingen budget har upprättats. Planerade kostnader för föreningen är avgifter
för att bankkonto kopplas till internetkonto/bankgiro mm samt för webhotell för att kunna ge god service till medlemmarna.
Genom att använda e-post och hemsida kan kostnaderna hållas nere.
Föreningens informationskälla är enligt stadgarna internet då alternativet
med brevutskick inte kan anses motiverat på grund av kostnader för porto
och arbetsinsats.

Stadgeändring namnförkortning

§ 13
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Då föreningens förkortning SFR är upptagen, på det web-hotell som
föreslås, rekommenderade styrelsen ny förkortning av föreningsnamnet till
SFFR. Styrelsen motiverade förändringen med att hemsidan, som är den
officiella informationskanalen i föreningen, är så viktig att den ska vara lätt
att hitta och att detta bäst görs när samma förkortning används i alla
sammanhang.
Årsmötet biföll styrelsens förslag.
Stadgeändring styrelse- § 14
ledamot web-master
Styrelsen föreslog att en av de ordinarie styrelseposterna i framtiden ska
vara web-master.
Styrelsen motiverade förändringen med att funktionen web-master är så
viktig för kommunikationen med medlemmarna att den för att fungera
smidigt måste vara knuten till styrelsen.
Mötet godkände förslaget.
Val av styrelse

§ 15
Valberedningens förslag föredrogs av sammankallande i valberedningen
Ann-Charlotte Norr, Örebro.

a, styrelseledamöter
2 år

Till övriga styrelseledamöter på 2 år valdes Monica Hjärn, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Mölndal och Britt-Marie Svensson,
Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

b, styrelsesuppleant
1 år

Till styrelsesuppleant för 1 år valdes Eva Bergfjord, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Mölndal.

c, revisor 2 år

Till revisor på 2 år valdes Eva Almér, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

d, revisorssuppleant
1 år

Till revisorssuppleant på 1 år valdes Britt-Marie Boy, Mälarsjukhuset,
Eskilstuna.

e, valberedning 1 år
(sammankallande)

Årsmötet valde Ann-Charlotte Norr, Universitetssjukhuset Örebro,
Berit Jarlheden, Visby sjukhus och Laine Mattsson, Universitetssjukhuset
Umeå.

f, regionala
funktionärer

Styrelsen tog upp frågan från förra årsmötet om en organisation inom
föreningen med kontaktnät i form av regionala funktionärer, förslagsvis 810 personer från de olika landstingen/regionerna i landet, för att klara att
hålla medlemsregistren aktuella och för att snabbt kunna få ut information.
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Funktionärerna skall också fungera som förmedlare av nya idéer och
redovisa viljeinriktningar från medlemmarna, t ex föreläsare till kommande
röntgenveckor. Funktionärerna kommer att bli av stor betydelse för att
styrelsen skall kunna nå ut till regionerna och styrelsen tar tacksamt emot
namnförslag till regionala funktionärer från intresserade medlemmar.
I dag finns sex anmälda funktionärer:
Ulrica Gustafsson, Skellefteå lasarett, Anki Engberg, Sundsvalls lasarett,
Kristin Enberg, Östersunds sjukhus, Kirsi Kariniemi, SU Östra, Lena
Lindsjö, Universitetssjukhuset MAS, Malmö och Eva Almér Jönköping,
Ryhov
Vi tackar Ulrica, Anki, Kristin, Kirsi, Lena och Eva för att de vill ta på sig
funktionärsuppdraget och välkomnar flera funktionärer i föreningen.
Hemsida och tävling

§ 16
Under 2004-2005 har ett stort problem för styrelsen varit att få en
fungerande hemsida. Hemsidan kommer att placeras på ett web-hotell för
att föreningen i framtiden ska vara oberoende av arbetsgivarens villkor
beträffande nyttjande av informationskanalen.
Styrelsen tackar Christel Åstrand som har hjälpt till med att skapa en
hemsida för föreningen. Förslaget visas för mötesdeltagarna vid dagens
möte. (Du kan gå in på www.humanus-utbildning.se/rsif/ om du vill titta på
förslaget).
Christels logo på hemsidan är styrelsens val till vinnande förslag i tävlingen
om föreningsemblem som utlystes vid årsmötet 2004 i Göteborg.
Styrelsen föreslog att den vinnande logon även används till ett ”pin” att
bäras av medlemmarna i föreningen. Styrelsen kommer att arbeta vidare
med att tillverka ett pin till en rimlig kostnad. Årsmötet biföll förslaget.

Tid och plats för
nästa årsmöte

§ 17
Nästa årsmöte kommer att äga rum under Röntgenveckan i Örebro den
18-22/9 2006.

Datum för justering
Och publicering

§18
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Protokoll, bilagor och övrig information kommer att tillsändas medlemmarna via e-post. Justering av protokollet kommer att ske så snart det är
möjligt.
Efter justering kommer protokollet att publiceras på föreningens hemsida.
Adress kommer att meddelas så snart web-platsen tagits i bruk.
Mötet avslutas

§ 19
Styrelse och övriga funktionärer tackade deltagarna för visat intresse under
årsmötet och för förtroendet att leda verksamheten under kommande
period.
Mötet avslutades.
Vid anteckningarna
Lisbeth Lindgren
Sekreterare
Justeras:

Birgitta Gruvfält
Ordförande

Paula Törnqvist
Justeringsman

Lena Lindsjö
Justeringsman

