Protokoll Seldingersällskapets årsmöte 2016
Clarion Hotel Visby
26 maj 2016, kl.15:15

§1

Mötets öppnande

§2

Val av ordförande för mötet – Hans Lindgren

§3

Val av sekreterare för mötet – undertecknad: Mateusz Krasun

§4

Fastställande av Dagordning – enligt tidigare utskickad agenda, inga
ytterligare förslag från medlemmar

§5

Verksamhetsberättelse 2015 – ordförande Hans Lindgren redovisar:

1. Årsmöte i Lund. Bra program. Välbesökt och lyckat
2. Stipendiater var;
Hedersledamot
Anna Maria Belli
Löreliusstipendiat
Charlotte Eberling Barbier
Seldingerstipendiat
Jakob Swanberg
3. Deltagande vid röntgenveckan i Malmö 150908 med programmet;
Vascular imaging symposium. Mycket lyckat och välbesökt program.
4. SSVIR har medverkat vid möten på Cirse där utvecklingen av IR-specialiteten
i Europa diskuterades.
5. SSVIR deltog med en egen bemannad monter på Cirse i Lissabon.
6. Fyra protokollförda möten 1 telefon-och 3 fysiska möten
(Malmö/Röntgenveckan, Visby november och Stockholm januari 2016) för att
sköta löpande ärenden.
7. Swedvasc kommittén har fungerat fint, SSVIR är representerade av Ann
Wigelius.
8. SSVIR är utvalt av SLS att med IR fungera som pilotprojekt för certifiering av
specialiteter via svenska läkarsällskapet. SSVIR har till SLS inkommit med ett

utarbetat förslag som bygger på den Europeiska specialiteten, anpassad till
svenska förhållanden. Detta förslag har efter en första remissrunda
återkommit för modifiering.
9. SSVIR har arbetat för ökad interventionsradiologisk utbildning inom ramen för
radiologi ST och har bidragit med mål och innehåll för nya ST som lanserades
2015. SSVIR:s arbete med metodboken i IR är inlämnad. Arbetsgrupp för
detta var Inger Keussen Olle Haller, Benny Lagerström , Charlotte Sandström.
10. SSVIR har arbetat med att skapa utbildningar inom IR;
- Basal Icke Vaskulär IR Södersjukhuset nov 2015. Mateusz Krasun
- Seldinger Academy; ett webbaserat utbildningsmateriel
11. SSVIR har ökat IR i media genom intressanta fallbeskrivningar i varje nummer
av Imago Medica.

§6

Kassaförvaltarens rapport 2015 – Michael Åkesson redovisar: SSVIR hade
2015 underskott 46000 SKR pga sänkta avgifter för mötet jämfört med året
innan samt marginellt (med 1,45%) ökade utgifter . Själva Seldingermötet i
Lund gick med vinst på 69000. Sällskapets ekonomi är fortsatt bra.

§7

Revisorernas berättelse 2015 – revisorerna finner inga oegentligheter i
kassaförvaltningen och yrkade om att bevilja ansvarsfrihet för Styrelsen

§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 – Ansvarsfrihet beviljas av
Årsmötet

§9

Verksamhets- och budgetförslag för 2016
Nordisk samarbete – Styrelsen redovisar mötena med representanter från
övriga nordiska IR föreningar; en grupp som ska bestå av två medlemmar
från varje förening ska fortsätta utveckla samarbetsplattformer – två personer
väljs till gruppen från SSVIR: Tomas Nilsson och Anastasios Michos.
Årsmötet försöker välja en ny representant till Swedvasc – utan framgång,
ingen anmäler sitt intresse.

Budgetförslag presenteras av Michael Åkesson:

Intäkter
Medlemsintäkter

110000,00

Seldingermötet
delegater
Seldingermötet
industri
Summa intäkter

190000,00
460000,00
760000,00

Kostnader
Kostnader årsmötet
600000,00
Externa kostnader
110000,00
Styrelse engagemang 30000,00
IR-certifiering, utb
20000,00
Summa kostnader

§ 10

760000,00

Val av styrelse för 2016

Hans Lindgren – ordförande till 2017
Inger Keussen – vice ordförande till 2017
Mateusz Krasun – sekreterare till 2017
Allina Dimopoulou – vice sekreterare till 2017
Michael Åkesson – kassör, omvald till 2018
Olle Haller – till 2017
Maria Vinell – till 2017
Jacob Swanberg – till 2017
Jan Blond – omvald till 2018
Ann-Catrin Stranden – nyvald till 2018

§ 11

Val av revisorer för 2016

Per Carlson och Bengt Arfvidsson – omvalda till 2017

§ 12

Val av valberedning för 2016

Maria Truedson och Martin Delle – omvalda till 2017

§ 13

Inval av nya medlemmar:

Nya ordinarie medlemmar: Kerstin Kleemann-Jeuthe, Johan Eriksson, Torbjörn
Claesson, Anastasios Michos, Mathias Walden, Ulf Johnson, Kerstin Rosenqvist

Associerade medlemmar: Helena Hugoson, Christina Rosen, Sasaki Rie, Felicia
Andersson, Sören Karlsson, Andreas, Norlin.

§ 14

Övriga frågor
-

Certifieringsprocessen Interventionell Radiologi: Arbetet pågår, Styrelsen
utformar för närvarande Curriculum och är i kontakt med representanter
från Läkarsällskapet.

-

Webbaserade utbildningen, Seldinger Academy: Arbetet pågår, dem
flesta av virtuella föreläsningar är klara och första etappen av hela
projektet förväntas vara klar till hösten.

-

Svenska kurser i Interventionell Radiologi - Undertecknad informerar om
IR kursen på SÖS och propagerar ideen att organisera lokala kurser och
därmed främja interventionell radiologi.

-

Bidrag till Imago Medica – fyra bidrag under kommande året, de anmälda
författarna är:
nr 1: Pär Gerwins
nr 2: Anastasios Michos
nr 3: Inger Keussen
nr 4: Jan Blond

§ 15

Mötets avslutning

Mateusz Krasun

