Svenska sjukhusfysikerförbundet, SSFF
Professionsförening inom Naturvetarna (Na)
Medlem i European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP)

Svenska sjukhusfysikerförbundets årsmöte 2014
Sektion inom Naturvetarna
Medlem i European Federation of Organistaion for Medical Physics (EFOMP).

Protokoll Årsmöte 2014
Plats: Vann spa och hotell, 13 november
Närvarande: Per Nilsson, Tommy Knöös, Ulrika Svanholm, Oscar Ardenfors, Anders
Tingberg, Sture Eklund, Caroline Adestam Minnhagen, Annie Olsson, Anna Ljusberg, Ulrika
Lindencrona, Jenny Dueck, Andreas Österlund, Christina Söderman, Ina Gillström, Timo
Leivo, Martin Andersson, Annette Fransson- Andreo, Ulrika Estenberg, Ulrika Dahlén,
Louise Blomkvist, Elin Lundström, Mattias Sandström, Sonny La, Manda Genell, Tony
Segerdahl, Disa Åstrand, Mattias Nickel, Sven-Åke Starck, Ida Eriksson, Sofia Åström, Love
Kull, Christoffer Granberg, Johanna Dalmo, Ylva Sürac, Jakobina Grétarsdóttir, Elias
Lundbäck, Johan Sjöberg, Anna Ärlebrand, Ylva Lindgren, Anne Thilander Klang, Cecilia
Lundmark, Sofi Holmquist, Karin Fransson, Susanna Craaford-Larsen, Jimmy Börjesson,
Lars Larsson, Agnetha Gustafsson, Eleonor Vestergren, Tufve Nyholm, Michael Ljungberg
och Elina Lilliesköld.

Föredragningslista
§ 1 Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Lars Ideström som hälsade alla välkomna
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet beslutades vara stadgeenligt utlyst och föredragningslistan godkändes
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Lars Ideström valdes till mötets ordförande
§ 4 Val sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Som sekreterare valdes Agnetha Gustafsson. Ulrika Dahlén och Ulrika Estenberg valdes att
justera protokollet
§ 5 Styrelsens årsberättelse
Lars Ideström presenterade årsberättelsen som kommer att finnas tillgänglig på förbundets
hemsida
§ 6 Ekonomisk redogörelse
Förbundets kassör Annie Olsson redogjorde för förbundets ekonomi samt förslag till budget
för nästkommande år. Förbundet går med för mycket vinst pga de årliga nationella mötena.
Man kommer därför att inrätta en fond för mötet där vinst direkt kan gå till nästkommande
möte. Den ekonomiska redovisningen kommer att finnas tillgänglig på förbundets hemsida.
§7

Revisorernas berättelse
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Sven-Åke Starck föredrog revisionsberättelsen. Den ekonomiska redogörelsen samt budgeten
godkändes. Revisorerna rekommenderade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr under kommande
verksamhetsår.
§ 10 Förslag till ändring av förbundets stadgar
Styrelsen föreslog följande två stadgeändringsförslag
Förslag 1
Gammal formulering:
§1
Svenska Sjukhusfysikerförbundet omfattar medlemmar i Sveriges Naturvetareförbund som
innehar sjukhusfysikertjänst eller annan tjänst som fysiker med intresse för
sjukhusfysikerförbundets verksamhet och som är medlem i annat SACO-förbund. Dessutom
kan studerande erhålla medlemskap.
Medlem som aktivt bidragit till förbundets verksamhet, eller annan person som verkat i
enlighet med förbundets syfte enligt §2 kan av årsmötet väljas till hedersmedlem.
In- och utträde i Svenska Sjukhusfysikerförbundet sker genom ansökan till
Naturvetareförbundet, vilken granskas av Svenska Sjukhusfysikerförbundets styrelse.

Ny formulering
§1
Svenska Sjukhusfysikerförbundet omfattar medlemmar i Naturvetarna som
innehar sjukhusfysikertjänst eller annan tjänst som fysiker med intresse för
Sjukhusfysikerförbundets verksamhet. Dessutom kan arbetssökande, studerande samt
pensionärer som är medlemmar i Naturvetarna erhålla medlemskap.
Medlem som aktivt bidragit till förbundets verksamhet, eller annan person som verkat i
enlighet med förbundets syfte enligt §2 kan av årsmötet väljas till hedersmedlem.
In- och utträde i Svenska Sjukhusfysikerförbundet sker genom ansökan till
Naturvetarna.
Förslag 2
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Gammal formulering:
§5
Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande.
2. Val av vice ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
3. Styrelsens årsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av styrelse.
8. Val av två revisorer.
9. Val av valberedning om två ledamöter (varav en sammankallande).
Ny formulering
§5
Vid förbundets årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande.
2. Val av vice ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
3. Styrelsens årsberättelse.
4. Revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av årsavgift.
7. Val av styrelse.
8. Val av två revisorer.
9. Val av valberedning om tre ledamöter (varav en sammankallande).
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens båda stadgeändringsförslag. De nya stadgarna
finns tillgängliga på förbundets hemsida.
§ 11 Val av styrelse
Ordförande Lars Ideström har valt att avgå som ordförande.
Valberedningens förslag på ny ordförande är: Marie-Louise Aurumsköld.
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag och välja Marie-Louise Aurumsköld till
ordförande.
Ledamöterna Manda Genell och Elin Styf har valt att avgå.
Lars Ideström, Mattias Nickel, Tuva Öhman ställer upp för omval. Valberedningens förslag
på ny ledamot är Ylva Hammarström Larsson.
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag och välja dessa 4 som ledamöter i
förbundets styrelse på två år.
Styrelsen består även av Annie Olsson och Ulrika Lindencrona som är valda tom år 2015.
§ 12 Val av revisorer
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Valberedningens förslag på omval av revisorer Per-Erik Åslund och Anders Montelius
godkändes av årsmötet.
§ 13 Val av valberedning (varav en sammankallande)
Årsmötet beslutar att valberedningen skall bestå av Eleonor Vestergren (sammankallande)
Susanna Crafoord-Larsen och Elias Lindbäck.
§ 14 Övriga frågor
Frågan lyftes om man skall tillsätta en utredning om en sammanslagning mellan
Sjukhusfysikerförbundet och Svensk förening för radiofysik ska ske. Mötet beslutar att en
sådan utredning skall göras. Styrelsen ges i uppdrag att formulera ett tydligt uppdrag om hur
utredningen skall ske och hur samarbetet ska ske.
Årsmötet tackar Manda Genell och Elin Styf för arbetet i styrelsen.
§ 15
Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.

Vid protokollet

Agnetha Gustafsson

Justeras

Lars Ideström (Ordförande)

Ulrika Dahlén

Ulrika Estenberg

