Protokoll årsmöte 2018
Plats: Falkenberg Strandbad
Tid: 23 maj 2018

§1

Seldingersällskapets ordförande Inger Keussen öppnar mötet.

§2

Val av Inger Keussen till ordförande för mötet.

§3

Val av Mateusz Krasun till sekreterare för mötet.

§4

Fastställande av dagordning enligt tidigare utskickad agenda.

§5

Verksamhetsberättelse 2017 presenteras av Inger Keussen:

1. Årsmöte i Stockholm med 25-årsjubileum och rekorddeltagande.
Program med Mariano Palena som hedersgäst. Separat
sköterskeprogram.
2. Stipendiater var;
Löreliusstipendiat; Lidewij Spelt
Seldingerstipendiat; Hans Lindgren
3. Deltagande vid röntgenveckan i Linköping 170912 med
föreläsningar om
antikoagulatia och NOAK inom IR.
4. SSVIR har medverkat vid möten på CIRSE där utvecklingen av IRspecialiteten i Europa diskuterades.
5. SSVIR deltog med en egen bemannad monter på CIRSE i
Köpenhamn.
6. Fyra protokollförda möten, 1 telefon (180215) och 3 fysiska möten
(Köpenhamn (under CIRSE 170917), Umeå 171208, Falkenberg
180523) för att sköta löpande ärenden.
7. Hans Lindgren blev under 2017 SSVIR representant i SWEDVASC
styrelse.

8. Lidewij Spelt har deltagit som Sveriges representant i ”ETF
(European Trainee Forum) subcommittee”.
9. SLS (Svenska Läkarsällskapet) har som ett pilotprojekt i samarbete
med SSVIR, certifierat interventionella radiologer. Det har beretts
möjlighet för interventionsradiologer att ansöka om att bli Svensk
Certifierad Interventionell Radiolog (SCIR). De första certifierade
radiologerna erhöll sina diplom vid en ceremoni vid 25-årsjubileet i
Stockholm. Ett drygt 30 tal interventionsradiologer har hittills
certifierats. Information om tillvägagångssättet finns på SSVIRs
hemsida.
10.
SSVIR har arbetat med att skapa utbildningar inom IR;
- Basal Icke Vaskulär IR, Södersjukhuset nov 2017 (Mateusz
Krasun).
- Onkologisk IR, Lund september 2017 (Inger Keussen).
- Seldinger Academy; webbaserat utbildningsmaterial som finns
tillgängligt för medlemmarna på hemsidan via inloggning.
11.
SSVIR har deltagit i flera möten kring och bidragit till
skapandet av ett svenskt Radiologiskt Interventions Register
(SRIR).
12.
SSVIR har fortsatt med intressanta fallbeskrivningar i Imago
Medica. Det fanns en artikel i Läkartidningen i samband med
introduktionen av SCIR vid 25 års jubileet.
13.
Det nordiska samarbetet har fortsatt bl a med ett möte under
CIRSE i Köpenhamn med representanter från de olika länderna.
§6

Kassaförvaltarens rapport 2017 presenteras av Michael Åkesson:

2017 års underskott på drygt 366 tusen kronor har uppkommit genom
tidigare tagen strategi att behålla en låg avgift på Seldingermötet för att
göra mötet tillgängligt och attraktivt för alla. Stockholmsmötet visade ett
betydande underskott trots ett högt deltagande. Förutom detta har
SSVIR sponsrat samtliga ansökningar till SCIR med 1700 kr / certifiering.
Cirse har höjt sina avgifter till 65 Euro samtidigt som svenska kronkursen
fallit vilket gör att vi förlorar ca 200 kr/medlem då Cirse
gruppmedlemskaps avgiften är 200 kr högre än SSVIR avgiften vi tar ut
per medlem. Under 2017 sponsrade också SSVIR jubileumströja, pike
mm till medlemmarna.
§7
Revisorernas berättelse 2016: Per Carlson och Bengt Arfvidson
skriver:
”Till Årsmötet i Seldingersällskapet 2018
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning
för år 2017 i Seldingersällskapet

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och
annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt
att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med
sällskapets stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss
rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för sällskapet, disponerar vinsten (förlusten) enligt
förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Falkenberg den 24 maj 2018”
§8
§9

Ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 beviljas av Årsmötet
Verksamhetsförslag för 2017 presenteras av Inger Keussen:

1. Program vid röntgenveckan i Örebro 2018-09-18.
-Basal IR, ansvarig Maria Vinell
2. Styrelseengagemang vid CIRSE på European IR Leadership
Meeting.
3. Fortsatt medverkan på CIRSE i diskussioner om utvecklingen av
IR-specialiteten.
4. Fortsatt gruppmedlemskap för SSVIR i CIRSE.
5. Deltagande i Swedvasc styrelsearbete.
6. Kurser i IR
- Basal icke vaskulär IR, Södersjukhuset v 45
- Fortsatt tillgänglighet av webbaserad utbildning i IR
7. Fortsatt certifiering av IR genom Svenska Läkarsällskapet.
Medlemmarna uppmanas att ansöka om att bli Svensk Certifierad
Interventionell Radiolog (SCIR). Information finns på hemsidan.
8. Fortsatt stöd till skapande av Svenskt Radiologiskt Interventions
Register (SRIR).
9. Media närvaro; Fortsatta bidrag till Imago Medica.
10.
Fortsatt nordiskt samarbete med deltagande i respektive
föreningars möte.
11.
Årsmöte Stora hotellet Umeå 23-24 maj 2019.
§ 10 Budgetförslag presenteras av Michael Åkesson:

Budget för verksamhetsåret skall rätta till 2017 års underskott genom
höjda avgifter för delegaterna till Seldingermötet samt höjda avgifter för
industrin:
- Medlemsavgiften höjs till 700 SKR
- Nya avgifter för delegater:
För medlemmar i SSVIR 3500 SKR inkl moms före 1 april,
därefter 4000 kr.
För icke-medlemmar 4000 kr inkl moms före 1 april, därefter
4500 kr.
- Nya avgifter för industrin:
Alt 1: 2kvm i 2dygn samt 1 delegat – 7500 kr inkl moms
Alt 2: 6kvm i 2 dygn samt 2 delegater - 19000 kr inkl moms
Alt 3: 10kvm i 2dygn samt 3 delegater - 30500 kr inkl moms
- Återhållsam kostnadsbudget för Umeå mötet 2019.
- Ytterligare ett år subventionering av medlemsavgift i SLS samt
administrationsavgift för SCIR ansökningar.
§ 11 Val av styrelse för 2017:
Maria Truedson redovisar valberedningens förslag:
Ordförande Inger Keussen har mandat till 2019.
Vice ordförande Olle Haller har mandat till 2019.
Sekreterare Mateusz Krasun har mandat till 2019.
Kassör Michael Åkesson avgår, även som styrelseledamot, förslag till ny
kassör Ann-Catrine Strandén till 2020.
Allina Dimopoulou har mandat som ledamot till 2019.
Maria Vinell har mandat som ledamot till 2019.
Jakob Swanberg har mandat som ledamot till 2019.
Björn Österdahl har mandat som ledamot till 2019.
Jan Blond föreslås väljas om som ledamot till 2020.
Kandidat till ny ledamot Erik Baubeta Fridh till 2020.
Swedvasc representant Hans Lindgren förnyad till 2020.
Adjungerad till styrelsen associerad medlem – Anna Sjöstrand till 2019
”Past chairman” ledamot – ej aktuellt.

Årsmötet väljer Styrelsen enligt valberedningens förslag.
Från och med nu är Inger Keussen och Ann-Catrine Strandén SSVIRs
firmatecknare var för sig.
§ 12 Val av revisorer för 2017: Per Carlsson och Bengt Arvidson
omvals till 2018
§ 13 Val av valberedning för 2017: Maria Truedson och Martin Delle
omvals till 2018
§ 14

Presentation av nya medlemmar:

Aktiva:
Baubeta Fridh, Erik
Bjellerup, Frans
Blomma, Johan
Båth, John
Carling, Ulrik
Czekierda, Waldemar
Fröding, Tomas
Haig, Ylva
Hammarberg Walter, Pernilla
Hegerius, Niclas
Jacobson, Joakim
Kapoun Halperin, Sandra - Veronica
Karras, Emmanouil
Molnár, Gábor F.
Rolf, Edlund
Sandström, Joakim
Simonsson, Malena
Smith, Linn
Teiler, Johan
Velinov, Tihomir
Vishnevskaya, Liya
Arena, Francesco

Gadsbøll, Eva
Associerade:
Björck, Gunilla
Karlsson, Sandra
Lethin, Amanda
Niklasson, Thomas
Nilsson, Anna
Stjernberg, Maria
Vestergren, Anna
Wikström, Linda
§ 15

Övriga frågor

-

information om certifieringsprocessen från Olle Haller
information om webbaserade Seldinger Academy
Svenska kurser i IR: SÖS v 45
Bidrag till Imago Medica 2019: Karin Zachrisson, Mårten Forssén,
Erik Baubeta Fridh,
- information från Rickard Nyman om Svensk Register för
Interventionell Radiologi SRIR
§ 16

Inger Keussen avslutar Årsmötet.

Vid pennan
Mateusz Krasun
SSVIR sekreterare

