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Protokoll från årsmöte i
Svensk Förening för Thoraxradiologi Org.nr 802408-8315
9 september 2014, kl 16.30
1. Mötet förklaras öppnat
2. Kallelse till mötet godkännes
3. Sittande ordförande och sekreterare väljs för mötet
4. Till justeringspersoner väljs Erika Fagman och Lena Nyberg Andersson
5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredras av ordförande och bifogas protokollet.
6. Kassörens berättelse. Tillgångarna 140731 var cirka 500 tkr på våra konton samt en
innestående fordran hos Malmö kongressbyrå på knappt 100 tkr (buffert för ev. förlust
under kommande kursengagemang). Balansräkningen för postgirokontot visar en
förlust uppgående till 73.507 SEK. Detta förklaras av kursutgifter som fallit under
aktuellt räkenskapsår medan inkomsterna för kursen ingick i föregående räkenskapsårs
balansräkning.
7. Revisionsberättelsen föredras av Anders Persson. Revisorernas har, vid granskning av
föreningens räkenskaper och transaktioner för innevarande räkenskapsår 1 augusti
2013 till 31 juli 2014, funnit dessa vara i god ordning. Årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna budgetåret.
8. Kommande kurs och

kongressve~samhet.

42, betalkurs i lungdiagnostik v

,yl

DT hjärta v 40, SK-kurs i thoraxradiologi v

Storhogna v4 2016. Olov Duvernoy och Tomas

Bjerner samt Eva Zelleroth från Eskilstuna kommer att hålla föredrag på NHD i
Curacau (Netherlands Heart Days) 22-24/1 2015. Vi påminner om att Davoskursen
kommande vår har thorax som tema.
9. Val av styrelse
Vice ordförande Jan Harnek har begärt avgång då han lämnat landstinget och Sverige
för fortsatt arbete inom industrin.
Styrelsens nuvarande sammansättning och aktuella val/omval:

Ordförande Olov Duvernoy

omval på två år, sitter till 2016

Vice ordförande

nyval på l år, sitter till 2015 (val på ett

Tomas Bjerner

år då det var vad som var kvar på Jans förordnande och för att stadgarnas mål är att
ordförande och vice ordförande inte ska avgå/väljas samma år)
Kassör Maria Truedsson

sitter till 2015

Sekreterare Kerstin Cederlund,

sitter till 2015

Övrig ledamot Jenny Vikgren

omval på två år, sitter till 2016

Övrig ledamot Sven-Göran Fransson,

sitter till 2015

Övrig ledamot Anders Persson

nyval på två år, sitter till 2016

10. Val av revisorer. Lott Bergstrand och Gunnar Wiklund
11. Val av valberedning.
Åse Allansdotter Johnsson sitter till 2015, Lott Bergstrand avgår och nyval av Lena
Nyberg-Andersson på två år, sitter till 2016
12. Val av delegater till andra organisationer. Ej aktuellt
13. Arbetsordning för det kommande året. Vi planerar ett styrelseinternat, möjligen
tillsammans med norsk thoraxradiologisk förening som önskat samarbete.
Styrelsemöte vid kardiovaskulärt vårmöte samt telefonmöte dessförinnan.
14. Årsavgiftens storlek. Beslut om O kronor även detta år.
15. Inval av nya medlemmar. Birgitta Berg från Södertälje Sjukhus, Peter Lindholm
Karolinska Solna, Jonas Widell Örebro, Tanja Keero Uppsala, Per Hammar Västerås,
John Båth Sahlgrenska, Gracijela Bozovic Skåne.
16. Stipendium. Skall annonseras i god tid före nästa Röntgenvecka enligt samma regler
som tidigare.
17. Pris vid Ungt Forum. Inget föredrag med thoraxinriktning i år.
18. Övriga föreningsärenden. Kort info om ESTI som är en årligen återkommande
europeiskt thoraxradio logisk kurs med gott rykte.
19. Tid och plats för nästa möte är Röntgenveckan 2015 i Malmö, i kombination med
Nordiskt möte.
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