Svenska Sjukhusfysikerförbundet
Sektion inom Naturvetareförbundet
Medlem i EFOMP-European Federation of Organisations for Medical Physics

SSFF-Svenska sjukhusfysikerförbundet
Årsmötesprotokoll den 30 januari 2004
Det var 35 närvarande medlemmar vid årsmötet som hölls i samband med CPD kurs om
bildbehandling, i Linköping, på konferenscenter Brigaden
§1 Årsmötets öppnande
Ordförande Hans-Erik Källman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkände mötets utlysande och föredragningslista.
§3 Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Birgitta Hansson
§4 Val av vice ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Årsmötet valde Georg Matscheko till mötets vice ordförande, Magnus Gustafsson till mötets
sekreterare samt Mikael Folkesson och Mats Stenström till justeringsmän.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelseordförande Hans-Erik Källman redovisade kort styrelsens verksamhetsberättelse.
Årsmötet lämnade inga synpunkter på verksamhetsberättelsen.
§6 Ekonomisk redogörelse
Kassör Henrik Båvenäs redogjorde kort för 2003 års ekonomi. Förlusten 2003 beror bl.a. på
minskade intäkter från platsannonser i sjukhusfysikern. Årsmötet lämnade inga synpunkter på
den ekonomiska redogörelsen.
§7 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp av ordföranden (ingen av revisorerna var närvarande).
Årsmötet godkände revisorernas berättelse.
§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 2004.
§10 Revidering av stadgar
Styrelsen har lagt förslag om revidering av stadgarna. Styrelsens ordförande berättade att
anledningen till förslaget grundar sig i att det varit svårt för styrelsen att få tid att bedriva
styrelsearbetet och att det finns ett behov av fler personer i styrelsen. Mötet godkände
förslaget på revidering. För att förändring av stadgarna skall kunna genomföras krävs beslut
även i nästa årsmöte.

Svenska Sjukhusfysikerförbundet
Sektion inom Naturvetareförbundet
Medlem i EFOMP-European Federation of Organisations for Medical Physics

§11 Val av styrelse
Årsmötet valde Hans-Erik Källman till styrelseordförande på två år. Agnetha Gustafsson och
Mikael Gunnarsson valdes som ledamöter på två år.
§12 Val av två revisorer
Anders Montelius (sammankallande) och Bernt Söderborg omvaldes som revisorer på två år.
§13 Val av valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Bertil Axelsson och Lars-Gunnar Månsson.
§14 Övriga frågor
Hans-Erik Källman tackade Åsa Ärlig för tiden som redaktör för sjukhusfysikern och
Ellinore Wieslander (ej närvarande) för tiden som sekreterare.
Kassör Henrik Båvenäs redovisade enkät om karriär/kompetensstegar som genomförts under
hösten 2003. Bara 43 av 172 möjliga svarade på enkäten. Mötet hade därpå kort diskussion
om kompetensnivåer. Styrelsen fick fortsatt förtroende att driva frågan om kompetensnivåer.
§15 Årsmötets avslutande
Mötets ordförande förklarade mötet avslutat
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