Protokoll fört vid Svensk Uroradiologisk Förenings Årsmöte i Umeå 110914
1.

Ordförande Roland Stendlert hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

3.

Till mötesordförande valdes Roland Stendlert och till sekreterare Kjell Geterud. Till justeringsmän valdes
Anders Magnusson och Maria Lönnemark.

4.

Dagordningen fastställdes.

5.

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar. Dessa var Peter Aspelin, Ulf Nyman, Peter
Björkdahl, Kjell Geterud, Anders Magnusson, Maria Lönnemark, Roland Stendlert, Stefan Odenstam och
Per Liss.

6.

Årsberättelse föredrogs av ordföranden och godkändes.

7.

Revisionsberättelse upplästes och godkändes.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

9.

Nyval förrättades för samtliga funktionärer. I enlighet med valberedningens förslag valdes till ordförande
Roland Stendlert, vice ordförande Anders Magnusson, sekreterare Karin Elner Walde och skattmästare Kjell
Geterud. Till valberedning valdes Peter Aspelin (sammankallande), Antonina Bergman och Ulf Nyman. Till
revisorer valdes Peter Björkdahl och Mikael Hellström .

10. Medlemsavgiften faställdes till oförändrat 100 SEK per år. Det noterades att få medlemmar betalat avgift,
påminnelse ska skickas via e-post genom skattmästarens försorg. Nuvarande postgiro belastas med en hög
årsavgift (450 SEK). Skattmästaren har undersökt möjligheten att byta till bankgiro. Årsavgiften för
bankgiro är 250 SEK. Besparingen ansågs för liten för att motivera förändring.
11. Arbetsordning för det kommande året diskuterades. I samband med Röntgenvecka i Göteborg 20120910-14
planeras minisymposium. Lämpligt ämne att belysa ansågs vara uppdatering om DT-urografi.
12. Frågan om betalkurs diskuterades åter. Det bedöms finnas intresse och goda möjligheter att genomföra en
sådan. Våren 2013 bedömdes vara en lämplig tid, ev. i stället för SK-kurs i Uppsala. IPULS-godkännande är
en förutsättning. Ordföranden fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.
13. Utbildningsbok för uroradiologi behöver gås igenom. Det beslutades att styrelsen ska försöka samlas till ett
heldagsmöte för att gå igenom dokumentet.
14. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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