Svenska sjukhusfysikerförbundet
Sektion inom Naturvetareförbundet
Medlem i EFOMP –
European Federation of Organisations for Medical Physics

Årsmötesprotokoll 2005-02-07
Lokal: Onkologens föreläsningssal USiL , Lund
Det var c:a 20 närvarande medlemmar vid årsmötet som hölls i samband med CPD kurs
(kvalitetssystem i sjukhusfysikerns verksamhetsområde).
§1 Årsmötets öppnande
Ordförande Hans-Erik Källman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet godkände mötets utlysande och föredragningslista. Inga övriga frågor anmäldes.
§3 Val av ordförande
Till ordförande valdes Per Nilsson.
§4 Val av vice ordförande, sekreterare, och två justeringsmän för årsmötet
Årsmötet valde Bertil Axelsson till mötets vice ordförande, Agnetha Gustafsson till mötets
sekreterare samt Peter Larsson och Ellinor Wieslander som mötets justeringsmän.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens sekreterare redogjorde kort för styrelsens verksamhetsberättelse. Årsmötet lämnade
inga synpunkter på verksamhetsberättelsen förutom att man föreslog att styrelsen skall göra
adresslistan SPAM-fri.
§6 Ekonomisk redogörelse
Kassör Henrik Båvenäs redogjorde kort för 2004 års ekonomi. Det finns en klart neråtgående
trend som beror på att antalet platsannonser har minskat.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av kassören (inga av revisorerna var närvarande).
Revisorerna krävde en budget i balans för år 2005 vilken presenterades av kassören. Årsmötet
lämnade inga synpunkter på den ekonomiska redogörelsen.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§9 Fastställande av årsavgift
Årsmötet bestämde att gällande avgift skall kvarstå för år 2005.
§10 Revidering av stadgar
Styrelsen har lagt fram förslag om revidering av stadgarna. Styrelsens ordförande berättade att
anledningen till förslaget grundar sej i att det varit svårt för styrelsen att få tid att bedriva
styrelsearbetet och att det finns behov av fler personer i styrelsen. Mötet godkände förslaget
till revidering. Förändring av stadgarna kan nu genomföras då föregående årsmöte också även
godkände detta förslag.
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§11 Val av styrelse
Årsmötet valde Eleonor Vestergren, Henrik Båvenäs, Anna-Carin Ågren Cronqvist och
Michael Ljungberg som ledamöter på två år.
§12 Val av revisorer
Punkten inte aktuell då sittande valdes för två år vid föregående årsmöte.
§13 Val av valberedning
Omval av Bertil Axelsson och Lars-Gunnar Månsson.
§14 Val av hedersmedlem
Styrelsen föreslog årsmötet att välja Inger-Lena Lamm till hedersmedlem med motiveringen:
”För energiskt nationellt och internationellt fackligt arbete samt för att hon på ett kompetent
och blomstrande sätt satt en hatt på den svenske sjukhusfysikern”. Årsmötet godkände
förslaget.
§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor. Inger-Lena Lamm presenterade EMERALD/EMIT där EMIT projektet
fått EU’s Leonardo da Vinci Awards 2004. Inom ramen för projekten har man utarbetat
moduler för praktisk träning av sjukhusfysiker: inom EMERALD RT, NM och DR och inom
EMIT MR US.
§ 16 Mötets avslutande
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.
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