Protokoll fört vid Svensk Uroradiologisk Förenings årsmöte 2018-09-18.

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Mötet befanns behörigen utlyst.

3. Till mötesordförande valdes Roland Stendlert och till mötessekreterare Karin Elner
Walde. Anders Magnusson och Per Liss utsågs till justerare.
4. Dagordningen fastställdes.

5. Närvarande var: Ulf Nyman, Henrik Leonhardt, Per Liss, Mikael Hellström, Kjell
Geterud, Anders Magnusson, Fredrik Jäderling, Peter Aspelin, Karin Elner Walde,
Roland Stendlert.
6. Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen, bifogas. Kjell Geterud
redogjorde för ekonomin. Vi har delat ut tre ESUR-stipendier och ett hederspris.
Större delen av kapitalet är, liksom hos SFMR, placerat i fonder hos Simplicity,
som går bra med en avkastning på 9,5%. Intäktskälla är SURF-kursen i januari
och kapitalet uppgår till ca 300 00 kr.

7. Per Liss redogjorde för revisionsberättelsen. Han har inte funnit några brister och
rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. För det nästkommande arbetsåret är ytterligare en SURF-kurs i Storhogna
planerad i januari. Ingen SK-kurs i Socialstyrelsens regi i sikte, en kurs går i
Göteborg v 46 2018 men sedan är ingen kurs upphandlad. En nationell kurs i MR
prostata planeras till hösten 2019. Fredrik Jäderling samlar ihop en arbetsgrupp
och får stöd av Anders Magnusson och hans erfarenheter av att arrangera
Storhognakursen. Kursen kommer att annonseras i Imago och på hemsidan.
10. Årsavgiften fastställs till fortsatt 0 kr.

11. Som utbildningsbok används EUs, på engelska, och föreningen har inga
invändningar.
12. Se punkt 9

13. Överskottet ska fortsätta att delas ut som stipendier. Ev även ett stipendium för
fellowship utomlands. Temat för röntgenveckan 2019 bestämdes till gynekologisk
radiologi och SVF gyn-cancer.
14. Sedan tidigare finns kriterier, utarbetade av styrelsen, för urval till föreningens
stipendier och priser. Se bilaga.

15. En rådgivande medlemsenkät ska skickas ut per e-post avseende ett ev
namnbyte.
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