Verksamhetsberättelse 2013-14
Röntgenveckan 2013
Röntgenveckan 2013 hölls i Uppsala 2-6 september. I Uppsala Konsert & Kongress. Som
vanligt var det en vecka med många intressanta föreläsningar. ”Egna” föreläsningar hade vi
inte så många men det var ett digert program i övrigt.
I vårt program fanns utrymme för att diskutera och presentera sin egen verksamhet och dess
problem/starka sidor. Detta var mycket givande och något som vi kommer att försöka ha som
en ”röd tråd” på Röntgenveckan några år framåt! Verkar som röntgensekreterare landet runt
har stort behov av att träffa andra och diskutera sin nuvarande och framtida roll och situation.
I arbetet med att få till ett bra program upptäckte vi att det blir svårare och svårare att få till ett
helt veckoprogram som specifikt vänder sig till röntgensekreterare därför fanns i 2013- års
upplaga endast specifikt program ett par dagar.

Årsmöte 2013
Årsmöte hölls torsdagen 5 september och tyvärr var deltagande som vanligt mycket lågt. I
stort sett deltog endast styrelsen. Sedvanliga val gjordes och kassör och revisorer lämnade
rapporter angående ekonomin. Liksom tidigare år fördes diskussion angående hur vi skall få
föreningen att leva vidare. Det är svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelsen och de som
är med idag har svårt att hinna med att göra aktiviteter utöver Röntgenveckan.
På årsmötet beslöts att föreningen inför Röntgenveckan 2014 skall införa ett stipendium som
kan sökas för att delfinansiera deltagande på Röntgenveckan. För vidare information om detta
var god se årsmötesprotokoll.

Styrelsemöten 2013-2014
Endast två styrelsemöten har hållits sedan föregående års Röntgenvecka och fram till idag
(2014-08-25). Ett i Örebro och ett i Göteborg. Vi har dock haft telefon- och mailkontakt
kontinuerligt. Vi kommer också att ha ett möte i Karlstad tisdagen 2014-09-09 för att
förbereda inför årsmötet.

Övrigt
Vill återigen trycka på det dåliga intresse som finns för föreningen. Kanske måste vi inför
nästa år lägga fokus på att dels få fler medlemmar och dels få fler medlemmar aktiva. Hur
detta skall gå till får vi återkomma till och har ni några förslag tar vi tacksamt emot det!
Under året har Madeleine Eriksson, webbansvarig lagt upp en ny modernare hemsida. Kanske
kan det bli starten på ett förändringsarbete i vår förening? Alla organisationer har ju en stark
tilltro till förändringsarbete så kanske är det det som behövs hos oss också!? Tänk om vi
kunde få igång en livlig diskussion inom föreningen och hela radiologin angående
röntgensekreterarnas framtida roll!
Till sist vill vi önska alla VÄLKOMNA TILL SFFR:s ÅRSMÖTE onsdagen 10 september
kl 11.15 – 12.15, Congress Center, Karlstad
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