Protokoll Seldingersällskapets Årsmöte
Plats: P5 Umeå
Tid: 23 maj 2019, kl.16:00 -17:00

§1 Mötets öppnande
§2 Val av Inger Keussen till ordförande för mötet
§3 Val av Mateusz Krasun till sekreterare för mötet
§4 Fastställande av dagordning enl tidigare utskickad Agenda.
§5 Verksamhetsberättelse 2018
1.

Årsmöte i Falkenberg med professor Elias Brountzos, Aten, som

hedersgäst. Temat var leverinterventioner. Separat
sköterskeprogram.
2.

Seldingerstipendiat var Kerstin Rosenqvist.

3.

Deltagande vid röntgenveckan i Örebro september 2018 med

föreläsningar om ablationer (Marie Beerman) och nefrostomier
(Fredrik Rimne).
4.

SSVIR har medverkat vid möten på CIRSE där utvecklingen av

IR- specialiteten i Europa diskuterades.
5.

Fyra protokollförda möten, 2 telefonmöten (180215 och 180906)

och 2 fysiska möten (Falkenberg 180523 och Borgholm 181123) för

att sköta löpande ärenden.
6.

Hans Lindgren är SSVIR representant i SWEDVASC styrelse

och har fortsatt sitt arbete där.
7.

Lidewij Spelt har deltagit som Sveriges representant i ”ETF

(European Trainee Forum) subcommittee”.
8.

SLS (Svenska Läkarsällskapet) har som ett pilotprojekt i

samarbete med SSVIR, certifierat interventionella radiologer. Det har
beretts möjlighet för interventionella radiologer att ansöka om att bli
Svensk Certifierad Interventionell Radiolog (SCIR). Detta arbete har
fortsatt och hittills har 40 interventionella radiologer certifierats.
Information om tillvägagångssättet finns på SSVIRs hemsida.
9.

Höjning av avgifter har gjorts bl a av medlemsavgiften för att inte

SSVIR skall behöva täcka underskottet för avgifter till CIRSE.
10. SSVIR har arbetat med utbildningar inom IR;
- Basal Icke Vaskulär IR, Södersjukhuset nov 2018 (Mateusz
Krasun).
- Onkologisk IR, Umeå december 2018 (Inger Keussen).
- Seldinger Academy; webbaserat utbildningsmaterial på hemsidan.
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.
13. Det nordiska samarbetet har fortsatt bl a med deltagande i möten i
de andra nordiska länderna.

§6 Kassaförvaltarens rapport 2018
Föreningen har i år gjort en förlust med 198 000 kr, vilket är en förbättring
jämfört med förra året. Till underskottet har bidragit att kostnaden för
medlemskap i CIRSE ökat och att valutakusen varit ogynnsam, samt att
föreningen tagit på sig kostnader för medlemmarnas SCIR-certifiering. I
grunden har vi en god ekonomi med tillgångar för våra planerade
satsningar och löpande utgifter samt en del medel låsta i fonder.

§7 Revisorernas berättelse 2018
SSVIR revisorer, Per Carlson och Bengt Arfvidsson skriver i sin berättelse
att deras revision ger rimligt grund för att tillstyrka att Årsmötet fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för SSVIR, disponerar vinsten
(förlusten) enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-2019.
§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
Årsmötet beviljar Styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-2019.
§9 Verksamhets- och budgetförslag för 2019

Organisationer:
-Fortsatt gruppmedlemskap för SSVIR i CIRSE.
-Styrelseengagemang vid CIRSE; på European IR Leadership Meeting.
-Medverkan på CIRSE; i diskussioner om utvecklingen av IR-specialiteten.
- SSVIR representant i ”ETF (European Trainee Forum) subcommittee”
(Lidewij Spelt).
-Deltagande i Swedvasc styrelsearbete (Hans Lindgren).

Kurser och utbildningar:
-Program vid röntgenveckan i Jönköping 2019-09-17-20 2019, ansvarig
Maria Vinell
- ST kurs IR (heldag)
- SSVIR program med föreläsningar 2 x 45 min
-Kurs i Basal icke vaskulär IR, Södersjukhuset v 45
-Tillgänglighet av webbaserad utbildning i IR via hemsidan
-Work-shop PAE Helsingborg 8-9 maj (Hans Lindgren)

Övrigt:
-Ytterligare certifiering av IR genom Svenska Läkarsällskapet. Information
finns på SSVIR hemsida.
-Stödet till skapande av Svenskt Radiologiskt Interventions Register (SRIR)
fortsätter.

-Media närvaro; Fortsatta bidrag till Imago Medica.
-Årsmöte Stora hotellet Umeå 23-24 maj 2019.

§10 Val av styrelse för 2019
Valberedningens förslag:
Ordförande

Inger Keussen (omval till 2021)

Vice ordförande

Olle Haller (omval till 2021)

Sekreterare

Mateusz Krasun (omval till 2021)

Kassör

Ann-Catrine Strandén (ny på post 2018,
omvald i styrelsen till 2020)

Vice kassör

Vakant

Utbildn.utskottets ordförande

Internt val i styrelsen

Styrelseledamot

Allina Dimopoulou (omval till 2021)
Maria Vinell (omval till 2021)
Jakob Swanberg (omval till 2021)
Björn Österdahl (omval till 2021)
Jan Blond (omvald till 2020)
Erik Baubeta Fridh (nyval 2018, vald till

2020)
”Past chairman”

Swedvascrepresentant

ej aktuell i nuläget

Hans Lindgren (vald till 2020)

Årsmötet röstar ja till valberedningens förslag.

§11 Val av revisorer för 2019
Valberedningens förslag:
Per Carlsson (omval)
Bengt Arfvidsson (omval)
Årsmötet röstar ja till valberedningens förslag.
§12 Val av valberedning för 2019
Maria Truedson och Martin Delle (bägge omval).
Årsmötet röstar ja till valberedningens förslag.
§13 Inval av nya medlemmar
Nya ordinarie medlemmar presenteras:
Per Dahlman
Erik Stenquist
Henrik Åsberg
Hanna Gammelgård
Marcus Jacobsson
Maria Gummesson
Henrik Lehmann
Gabor Ferenc Molnar
Mattias Fägerlind

§14 Övriga frågor

- Certifieringsprocessen Interventionell Radiologi pågår kontinuerligt. Antal
nya ansökningar har generellt minskat vilket är väntat. SSVIR kommer i
fortsättningen inte ge bidrag till sökande i form av betalda
certifieringsavgiften och avgiften för första årets medlemskap i SLS.
- Bidrag till Imago Medica: SSVIR medlemmar kommer att bidra med
artiklar under det kommande året. Anmälda författare är Mårten
Falkenberg, Erik Baubeta Fridh, Allina Dimopoulou, Hans Lindgren och Ann
Wigelius.
- Svenskt radiologiskt Interventions Register (SRIR) kommer att sjösättas
under hösten 2019.
§15 Mötets avslutning

