Verksamhetsberättelse 2018-19
Styrelsearbete 2018-19
Vi har under våren 2019 haft två styrelsemöten. Jönköping har varit värd för både dessa
möten då det där finns bra teknik där för att kunna ha digitala möten med Umeå. Vi har haft
fokus på att försöka förnya vår hemsida och medlemsmaterial och därigenom kanske hitta
fram till några nya medlemmar.
Eva Almér, föreningens sekreterar har tillsammans med kollegor i Jönköping lagt ner ett stort
arbete på att få till ett bra program för Röntgenveckan 2019. Den går av stapeln i Jönköping
under v 38. Vi både hoppas och tror att denna vecka blir lika bra som förra årets.
Liksom de närmaste föregående åren har vi ägnat styrelsemötena åt att diskutera hur vi skall
locka fler medlemmar. Det finns många bra förslag men tyvärr verkar det som om inte tiden
riktigt finns för att få till tillräckligt med aktivitet.
Vår hemsida har under året förnyats av Amanda Langborg, vår nya web-ansvarig, kanske kan
det vara början på en omstart för föreningen? Vi har dock även i år misslyckats med
medlemsrekryteringen.
I år har vi inte fått in några stipendieansökningar.

Röntgenveckan 2018
Röntgenveckan 2018 i Örebro blev den succé som vi vant oss vid att det skall vara. Det fanns
ett bra program som styrelsemedlem Ann-Charlotte Norr arbetat fram tillsammans med lokala
administratörer.
Glädjande var att det var ovanligt många deltagande administratörer, vilket visar att det finns
ett stort intresse för Röntgenveckan bland våra personalgrupper. Därför är vår förening lika
viktig idag som den var 2004 när vi startade!
På vår hemsida finns en redogörelse för Röntgenveckan 2018 skriven av Madeleine Eriksson
som var
vår stipendiat 2018.

Årsmöte 2018
Som vanligt var vårt årsmöte inte särskilt välbesökt men vi lyckades får styrelse tillsatt men
däremot lyckades vi inte få till någon valberedning utan styrelse får ha den uppgiften
ytterligare ett år.

Övrigt
Det här året har inte skilt ut sig från de närmaste åren, dvs vi har haft svårt att få tid för effektivt
styrelsearbete. Vi har dock även i år lyckats få till ett bra program till Röntgenveckan, det är främst
Eva Almérs förtjänst men vi har alla försökt stötta så gott det går per distans.
Den stora frågan för året 2019-2020 tror vi blir frågan om föreningen framtid. Utan medlemmar känns
arbetet inte särskilt meningsfullt och samtidigt ser vi att administrativ personal gärna besöker veckan.
Hur når vi ut med informationen att deltagandet med eget program på Röntgenveckan är avhängigt av
att föreningen lever vidare?

Vi ger givetvis inte upp men detta är något som vi måste hitta en lösning till under 2019.
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