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Årsmøtesprotokoll før SSVIR, Gøteborg, 3:e maj, 2007 kl 16:00-16:45
37st nærvarande medlemmar i Lokalen

1. Sællskapets ordførande, Rickard Nyman øppnade møtet och presenterade den sittande
styrelsen. Till møtets ordførande valdes sittande ordførande.
2. Lars Lønn valdes till møtessekreterare. Jan Blond och Hans Lindgren till justeringsmæn.
3. Dagordningen faststælldes och godkænndes.
4. Føregående årsmøtesprotokoll godkænndes.
5. Verksamhetsrapport/berættelse før 2006 læstes upp av ordføranden. En punkt som særskilt
belystes var punkt 3 i rapporten, arbetet med ett utbildningsprogram før
interventionsradiologer i specialiteten BFM dær Martin Delle varit adjungerad tillsammnas
med delar av styrelsen.
Punkt 7 belystes också av ordføranden, dvs SSVS utbildningsgrupp angående innehållet i
kærlkirurgisk grenspecialitet. Rickard Nyman och Martin Delle ær SSVIR:s representanter i
denna gruppering.
Policydokument angående interventionell radiologi, punkt 8 i årsberættelsen diskuterades,
och dokumentet kommer strax finnas på hemsidan www.sfmr.se/seldinger.
Styrelsen understryker vikten av att informera och diskutera den interventionella radiologins
framtid med verksamhetchefer och øvriga beslutsfattare inom vården. Ett stød før
interventionell radiologi som grenspecialitet till BFM i analogi med kærlkirurgi ær viktigt.
6. Den ekonomiska rapporten før 2006 gavs av Michael Åkesson, føreningens kassør.
Ekonomin ær fortsatt god før føreningen.
7. Revisionsrapporten læstes upp av Michael Åkesson då Hampus Ekløf och Joakim Eriksson,
sællskapets revisorer inte var nærvarande. Den skrifliga rapporten føreslog att møtet gav
styrelsen ansvarsfrihet.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet før 2006.
9. Budgetførslag før 2007 førelåg icke. Medlemsavgift førblir oførændrad.

Seldinger – Sällskapet för
Vaskulär och Interventionell Radiologi
www.sfmr.se/seldinger

10. Arbetsordning før 2007. Sællskapet medverkar traditionellt vid Nordiska Røntgenveckan i
Malmø v 19 på lørdag førmiddag med ett føredrag av Rickard Nyman på temat
Interventionell Radiologi och Utbildning. Styrelsen planerar ett telefon møte 26:e sep 2007
kl 15:00-15:30 samt ett fysiskt møte i Gøteborg 22:e nov 2007 på em och heldag 23:e nov
2007 hos Lars Lønn i Gøteborg. Rickard Nyman och adjungerad Martin Delle fortsætter i
SSVS utbildningskommitté.
11. Valberedningens ordførande Nils-Olov Carlsson presenterar valberedningens førslag. Då
Rickard Nyman avsagt sig ordførandeskapet, så føreslogs Lars Lønn till ordførande, och
Hans Lindgren till vice orførande. Båda dessa poster var nyval. Omval av Johan Formgren,
Sekreterare, Niklas Nyman, vice sekreterare och Hans Klingenstierna, ordførande i
Utbildningsutskottet føreslogs. Alla val godkændes av stæmman. Inger Keussen och Maria
Truedson, ær sittande i styrelsen tom næsta val. Nils-Olov Carlsson bad slutligen att få
årsmøtets tillåtelse att avvakta med ett ytterligare førslag till en styrelsepost, då denne
tilltænkte individ inte var tillfrågad ænnu. Revisorer føreslogs till omval, accepterades och
valberedningen, sittande føreslogs till omval. Revisorer ær Joakim Ericsson och Hampus
Ekløf och valberedningen består av Nils-Olof Carlsson, Karin Zachrisson och Christer Palm.
Christer Palm hælsades varmt vælkommen av oss alla.
12. Val av ny hedersledamot. Førslag muntligen eller skriftligen till styrelsen uppmuntrades.
Nils-Olof Carlsson føreslog styrelsen att tænka också i internationella banor.
13. Nya medlemmar i SSVIR 2007 læstes upp av møtets ordførande: Carina Seldahl-Holmberg,
Gøteborg, Elisabeth Sandin, Gøteborg, Gunn-Marie Øgren, Sundsvall, Ingrid Åkerlund,
Sundsvall (alla associerade medlemmar). Maria Vinell, KI, Peter Jacobsson, Østersund,
Barbara Elmståhl, MAS (ordinarie medlemmar). Tillika accepterades en epostlista på
medlemmar från Michael Åkesson av stæmman, namnen meddelas styrelsen och Kjerstin
Ædel. Alla nya medlemmar hælsades varmt vælkomna.
14. Næsta års møte sker tillsammans med SVSS och arrangeras i Malmø 8:e-9:e maj 2008 med
en lokal organisation från Malmø, bl.a Michael Åkesson, Inger Keussen. Tidpunkten ær væl
vald till maj månad då också invigningen av det nya Endovaskulæra Centrat i Malmø æger
rum. Kjerstin Ædel kommer fortsatt arbeta med styrelsens administrativa arbete, något som
vi ær mycket tacksamma før.
15. Under allmæna frågor anmældes från Lars Lønn direkt under punkt 15 att Rickard Nyman
adjungeras till styrelsen som særskilt utbildningsansvarig tillhørande utbildningskommitten.
Rickard har under lång tid førtjænstfullt gjort en stor insats før føreningen. Vår ønskan ær
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att Rickard tillsammans med Martin Delle fortsætter detta utbildningsarbete. Stæmman
biføll styrelsens ønskan. Den avgående ordføranden Rickard Nyman avtackades med værme
från alla medlemmar med en liten gåva och en varm applåd.
16. Ordføranden avslutade møtet kl 16:45
Køpenhavn 2007-05-08
Lars Lønn
Årsmøtets Sekreterare
Justeras:
Michael Åkesson

Jan Blond

