Verksamhetsberättelse 2017-18
Styrelsearbete 2017-18
Under året har vi haft två regelrätta styrelsemöten, båda förlagda till Göteborg. Eftersom det i
styrelsen finns representanter från Umeå i norr till Malmö i söder kan vi inte träffas, fysiskt,
så många gånger. Vi har dock mycket kontakt på telefon och via e-mail.
Liksom tidigare år har vårt främsta fokus varit att få till ett bra program till Röntgenveckan,
vilken i år (2018) går av stapeln i Örebro. Tidigare Röntgenveckor som hållits i Örebro har
varit utomordentligt välorganiserade både vad gäller program och socialt program så det
gäller att leva upp till det. Det största ansvaret för detta arbete har Ann-Charlotte Norr tagit
eftersom hon har sin vardagliga placering på Örebro Universitetssjukhus.
Vid de två styrelsemötena har vi diskuterat fram och tillbaka vad vi skall göra för att få
ytterligare medlemmar och administratörer som kan bilda framtidens styrelse. Vi har lyckats
rekrytera ett par nya kandidater till styrelsen, bland annat web-ansvarig. Kanske kan detta
vara en början på en ny era för föreningen. Vi har dock inte lyckats rekrytera fler medlemmar
som var ett mål för vårt arbete under 2017-18.

Röntgenveckan 2017
Linköping var värd för förra årets Röntgenvecka. Det var som vanligt ett välfyllt program och
trevliga kvällsaktiviteter som gav många tillfällen att skapa nationella nätverk.

Årsmöte 2017
Liksom vid så många tidigare tillfällen var det i stort sett endast styrelsemedlemmar
närvarande på årsmötet men vi genomförde det och vi lyckades även i år få ihop en styrelse
som kan arbeta vidare med föreningen.

Övrigt
Precis som de senaste åren har det varit svårt att få tid för effektivt arbete i styrelsen och
därmed svårt att rekrytera medlemmar. Varje år hoppas vi och tror på att vår arbetssituation
skall förändras. Att det saknas tid för viktigt utvecklingsarbete tror jag tyvärr inte är unikt för
vårt styrelsearbete utan det verkar som om det är så även på våra arbetsplatser. Vad skall vi
göra åt det? Kanske en fråga för nästa års Röntgenvecka i Örebro?
Vill inte avsluta lika negativt som vanligt utan i år väljer vi att beskriva vad vi hoppas få ut
av Röntgenveckan i Örebro:
Vi hoppas att vi lyckas visa vilken viktig roll vi administratörer har inom vår verksamhet och
hur viktigt det är att vi är med och tillsammans utvecklar våra arbetsuppgifter och lär oss
samverka både lokalt och nationellt.
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