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Årsmötesprotokoll 2021 för Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM),
Linköping Konsert & Kongress, 20 maj 2022
§1 Cecilia Wassberg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
§2 Mötet befanns vara behörigen utlyst.
§3 Cecilia Wassberg valdes till ordförande för mötet. Helena Lizana valdes till sekreterare.
§4 Röstlängd upprättades genom närvarolista som skickades runt bland mötesdeltagarna.
Antalet deltagare på mötet var 73 stycken. Röstlängden bifogas årsmötesprotokollet.
§5 Som justeringspersoner tillika rösträknare valdes Sophia Frantz och Disa Åstrand.
§6 Verksamhetsberättelsen föredrogs av Cecilia Wassberg. Den hade tidigare skickats ut till
medlemmarna via e-mail. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. Korrigering till
verksamhetsberättelsen: revisorssuppleanten heter Pia Säfström och det var Region
Kronoberg som arrangerade vårmötet 2021.
§7 Margareta Ögren gick igenom det ekonomiska resultatet för 2021. Intäkterna under året var
118 950 kr och utgifterna var 33 930 kr. Detta innebär ett överskott på 85 020 kr. Den största
anledningen till minskade utgifter var styrelsen obefintliga resande. Ingående saldo för året
var 452 300 kr och utgående saldo var 537 320 kr. Rapporten bifogas protokollet.
§8 Revisionsberättelsen presenterades av Håkan Geijer. Revisorerna har granskat
kassarapporten och tillhörande handlingar. Revisorerna tillstyrker kassarapportens
godkännande samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas
protokollet.
§9 Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
§10 Valberedningen har under året bestått av Camilla Andersson, Anne Larsson Strömvall
(sammankallande) och Elin Trägårdh. Morten Scheike, Ann-Christin Berg och Ida Skarping
lämnar styrelsen vid detta årsmöte. Övriga styrelsemedlemmar sitter kvar. Camilla
Andersson presenterade valberedningens förslag som var:
●
●
●
●
●

Kristian Valind, ordförande, tidigare facklig sekreterare
Cecilia Wassberg, vetenskaplig sekreterare, tidigare ordförande
Erland Hvittfeldt, nyval 2 år, facklig sekreterare
Jesús Lopez, nyval 2 år
Rima Afram, nyval 2 år

Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
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§11 Som revisorer valdes Peter Gjertsson (omval) och Håkan Geijer (omval). Till
revisorssuppleanter valdes Sten Carlsson (omval) och Pia Säfström (omval).
§12 Val av valberedningen: Camilla Andersson (sammankallande) är vald till 2023 och Elin
Trägårdh till 2024. Ann-Christin Berg väljs till 2025.
§13Arbetsplanen för styrelsen 2022-2023 presenterades av Cecilia Wassberg. Planen bifogas
protokollet. Styrelsen kommer att verka för att få till stånd vårmöte i Göteborg 2023. Arbetet
för mer nuklearmedicin i grund- och vidareutbildning för läkare, BMA och
röntgensköterskor kommer att fortgå samt verkande för fler specialister inom
nuklearmedicin. En stående punkt om utbildning kommer att läggas till agendan för
styrelsemöten. Styrelsen kommer att fortsätta samarbetet med Equalis. Årsmötet godkände
planen.
§14 Budgeten för 2022 presenterades av Margareta Ögren. Under året beräknas intäkterna bli
105 000 kr och utgifterna 176 000 kr. Detta leder till ett underskott på 71 000 kr. Budgeten
bifogas protokollet. Årsmötet godkände budgeten.
§15 Medlemsavgifterna för 2022 beslutades vara oförändrade (150 kr för ordinarie medlem, 75
kr för pensionär och 1500 kr för företag).
§16 Övriga frågor
● Agnetha Gustafsson föreslår att förlänga 6-årsregeln som gäller styrelsemedlemmar.
Gunnar Lindblom och Elin Trägårdh tycker att det är bra med rotation. Beslut tas om
att styrelsen jobbar vidare med frågan.
● Gunnar Lindblom föreslår att i fortsättningen inkludera utbildningsdagen i vårmötet
och således kalla alla tre dagar för vårmöte. Styrelsen jobbar vidare även med denna
fråga.
§17 Mötet avslutades av Cecilia Wassberg och samtidigt avtackas Ann-Christin Berg, Morten
Scheike och Ida Skarping för sin tid i styrelsen.
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Mötesordförande
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Mötessekreterare
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