Verksamhetsberättelse 2014-15
Röntgenveckan 2014
Röntgenveckan 2014 gick av stapeln i Karlstad Congresscenter 9-12/9. Som sig bör sken
solen i Karlstad hela tiden och det var en riktigt trevlig vecka med många bra föreläsningar
dagtid och trevlig underhållning kvällstid. Föreningen hade inte många egna föreläsningar
men programmet innehöll många bra föreläsningar som vände sig till alla närvarande
kongressledamöter så utbudet var stort.
Vår förening, representerade av Ann-Charlotte Norr och Inger Cedvin, höll ett välbesökt
seminarium som handlade om vår nuvarande och framtida arbetsplats. Detta är en
programpunkt som vi kommer att återkomma till vid varje Röntgenvecka ett antal år framåt.
Det verkar som om den administrativa utvecklingen går minst lika snabbt som den
medicinska/diagnostiska så det finns ett stort behov av att ta del av varandras erfarenheter.

Årsmöte 2014
Årsmöte hölls onsdagen 10 september. Tyvärr var deltagandet lika litet som de senaste året.
Delar av styrelsen och ytterligare ett fåtal medlemmar deltog och det genomfördes val i
enlighet med föreningens stadgar. Kassör och revisorer lämnade rapporter angående
ekonomin och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.

Styrelsemöten 2014-15
Endast ett styrelsemöte har hållits sedan föregående årsmöte 2014. Detta hölls i april på Östra
sjukhuset i Göteborg. Att inte fler styrelsemöte har hållits beror delvis på sjukdom. Dock har
styrelsen deltagit i arbetet med att ta fram program till Nordisk Kongress/Röntgenveckan i
Malmö och även förberedande arbete för Röntgenveckan i Stockholm 2016. Föreningens
kassör Britt-Marie Nilsson har på plats i Malmö deltagit aktivt i arbetet med utformningen av
programmet och övriga styrelsemedlemmar har fungerat som ”bollplank” så vi har haft många
telefonkontakter under året.

Övrigt
Ulrika Gustavsson, från Umeå blev vår första stipendiat och kommer att få kongressavgiften
till Nordisk Kongress/Röntgenveckan i Malmö betald.

Detta år skulle ha blivit ett aktivt år där medlemsrekrytering stod högt på agendan. Vi har inte
lyckats åstadkomma det vi hade hoppats på så vi tar nya tag och satsar mot ett bättre 2016!
Vi hoppas på att vi blir fler medlemmar och att fler vill ställa upp och arbeta i styrelsen. Vår
förhoppning är att vi inom föreningen skall kunna ha en aktiv och livlig diskussion om vår
framtida yrkesroll.
Göteborg 2015-08-24
Styrelsen, Svensk Förening för Röntgensekreterare
Inger Cedvin
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
kassör

Eva Almér
Sekreterare

Madeleine Eriksson
webbansvarig

Ann-Charlotte Norr
Styrelsemedlem

Camilla Kapstad
styrelsesuppleant
Helena Lindgren
styrelsesuppleant

