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Protokoll från årsmöte i
Svensk Förening för Thoraxradiologi
Org.nr 802408-8315
Uppsala 5 september 2013
1. Ordförande förklarade årsmötet öppnat.
2. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
3. Till ordförande valdes Olov Duvernoy och till mötessekreterare Kerstin Cederlund
4. Till justeringspersoner valdes Lena Nyberg Andersson och Karen Sörensen
5. Mötesordförande föredrog verksamhetsberättelsen (vg se bilaga)
6. Kassören föredrog kassaberättelsen för innevarande räkenskapsår. Föreningens
ekonomi är god. På rörligt konto for löpande utgifter finns 356 453 kronor, på
sparkonto med ett uttag per år fInns 209546 kronor. På Congrex konto fmns knappt
300 000 kronor (överskott från tidigare kurser i Storhogna), vilka skall överföras till
Malmö Kongressbyrå och utgör en buffert om planerade framtida kursen ej går ihop.
7. Revisionsberättelsen föredras av Anders Persson. Revisorernas har, vid granskning av
föreningens räkenskaper och transaktioner för innevarande räkenskapsår 1 augusti
2012 till 31 juli 2013 , funnit dessa vara i god ordning. Årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna budgetåret.
8. Ko mmande kurser: DT hjärta i Linköping v 40. SK-kurs i thoraxradiologi på
Sahlgrenska v 42. SK-kurs i lungdiagnostik tillsammans med lungmedicinare,
Sahlgrenska, v 47. Thoraradiologisk Vidareutbildningskurs kurs i Storhogna v 4,
2014. Kommande kongressverksamhet: Symposieförslag till det kardiovaskulära
vårmötet april 2014 kommer att handla om diagnostik av vänster förmaksöra. Förslag
på symposium vid Röntgenveckan 2014 i Karlstad (där fokus ska vara hjärta och
hjärna) är fortsättning på TNM vid lungcancer i kombination med nytt om noduli,
GUCH och något om kranskärl.
9. Val av styrelse. På förslag av valberedningen görs följande val och omval:
Ordfårande Olov Duvernoy
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Si tter till 2014
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Vice ordfö rande Jan Harnek,

omval på två år, sitter till 2015

Kassör Maria Truedson

väljs på två år, sitter till 2015

Sekreterare Kerstin Cederlund,

omval på två år, sitter till 201

Övrig ledamot Jenny Vikgren

Sitter till 2014

Övrig ledamot Tomas Bjerner

Sitter till 2014

Övrig ledamot, Sven-Göran Fransson,

väljs på två år, sitter till 2015

10. Val av valberedning. Årsmötet väljer Åse Allansdotter Johnsson att sitta ytterligare
två år (Lott Bergstrand sitter till 20 14)
11. Val av delegater till andra organisationer: Ej aktuellt.
12. Arbetsordning för det kommande året. Vi planerar ett styrelseinternat för att arbeta
med utbildningsfrågor 11-12 december. Styrelsemöte vid kardiovaskulärt vårmöte
samt telefonmöte dessfö rinnan.
13. Årsavgift ens storlek. Besl ut om Okronor även detta år.
14. Fastställande av föreslagna stadgeändringar. Frågan bord lägges då namnbyte var den
största förändringen vilket Socialstyrelsen nu planerar att byta tillbaka till Medicinsk
Radio logi.
15. Inval av nya medlemmar. David Molnar och Caroline Berntsson fi"ån Sahlgrenska.
16. Stipendi um. Inga ansökningar har inkommit. N y annons på hemsidan.
17. Bokpris vid Ungt Forum delades ut till Karoline Lundstam från Sahlgrenska för
"Fallet med den svarta pleuravätskan" i fonn av David Hansells "Imaging ofthoracic
diseases"
18. Övriga fö reningsärenden: Anders Persson påminner om ESTI som är en bra kurs och
konuner att genomföras i Amsterdam 12- 14 juni, 2014.
19. Tid och plats för nästa mö te är Röntgenveckan 2014 i Kar l tad.
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