Protokoll för årsmöte SURF 3 sept 2013.
Närvarande: Mikael Hellström, Ulf Nyman, Peter Aspelin, Per Liss, Kjell Geterud,
Roland Stendlert och Karin Elner Walde.
1. Mötet förklarades öppnat.
2. Det konstaterades att kallelsen gått ut i tid.
3. Roland Stendlert valdes till mötesordförande och Karin Elner Walde till
sekreterare.
4. Ulf Nyman och Peter Aspelin valdes till justeringsmän. Efter justering skall
protokollen tillsändas Svensk Förening för Bild och Funktionsmedicin.
5. Verksamhetsberättelsen redovisades. Förutom årsmötet 2012 har
styrelsen haft flitig kontakt via e-post. Föreningen var representerad vid
ESUR-mötet i Edinburgh. En SK-kurs hölls i mars 2013 med Anders
Magnusson som kursgivare.
6. Revisionsberättelsen innehöll inga anmärkningar och Mikael Hellström
föreslog ansvarsbefrielse för styrelsen. Det finns 1725 kr på kontot.
Förslaget bifölls.
7. För det kommande året planeras deltagande i ESUR, ev en SK-kurs, Mikael
Hellström har dock ännu inte fått klartecken från Socialstyrelsen. Under
hösten planeras ett styrelsemöte för närmare planläggning.
8. Årsavgiften fastställdes till 100 kr. Svårigheter man medlemsförteckningen
då det endast är ett fåtal som faktiskt betalar in medlemsavgiften. Utskick
av inbetalningskort tillsammans med Imago Medica som vissa andra
delföreningar gör diskuterades.
9.

SK-kurs: inbjudan från SoS väntas under september. Om denna kommer
anordnas kurs i Göteborg under våren.

10. Valberedningen föreslog omval av samtliga ledamöter som alla
accepterade.
11. Frågan om industrins medverkan avhandlades. Företagen kan vara
organisationsmedlemmar, om alla bjuds in är det inte sponsring.
12. Det har kommit nationella riktlinjer för utredning och behandling av
njurcancer, i kommittén fanns bara en radiolog med, de andra
specialiteterna hade representanter från var och en av de sex
regionerna. SURF borde bevaka frågan så att vi får bättre
representation i denna typ av frågor.
13. Ett styrelsemöte planeras i Växjö då flera punkter behöver belysas mer
ingående bla: Betalkurs, större efterfrågan än vad det finns platser på SKkursen. Nationella riktlinjerna om kontrast – mystenia gravis. En app för

kontrastmedel? Bättre representation av radiologin vid författandet av
nationella riktlinjer och vårdprogram. Propaganda för föreningen.
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