Svensk förening
för
Neurofysiologianalytiker
Årsmötesprotokoll 2009-10-22

§1

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Malin Lundin.

§2

Till mötesordförande valdes Lena Morgan, Vårdförbundet.

§3

Till mötessekreterare valdes Malin Grafström.

§4

Till justerare valdes Ulrika Arnesten och Bodil Evertsson.

§5

Mötets behöriga utlysande samt dagordningen godkändes.

§6

Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet.

§7

Föreningens ekonomiska rapport föredrogs och godkändes av årsmötet.

§8

Revisorns berättelse lästes upp och godkändes av årsmötet.

§9

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.

§ 10 Val av styrelse enligt följande:
Sekreterare:
Viktoria Heldestad
Ledamot:
Malin Grafström
Revisor:
Eeva Öhman
Revisorsuppleant: Erik Thorneheim
Valberedning:
Ulrika Arnesten
Atif Sepic

(nyval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(omval)
(nyval)

2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

§ 11 Medlemsavgiften för 2010 beslutades av årsmötet att höjas till 170:-/år. Beslutet grundandes på
att föreningen fr o m 2010 flyttar medlemsregistret till vårdförbundets administrativa program
”Robin”. Fördelen med detta är bl a att medlemmarna kommer att få ett inbetalningskort för
medlemsavgiften skickat hem. Kostnaden som ska täckas är 8:-/utskick.
§ 12 Utbildningsdagar 2010 och 2011. I år testades gemensamma utbildningsdagar med Svensk
förening för klinisk neurofysiologi (SFKNF). Samarbetet har hittills upplevts som mycket
positivt från vår förenings sida, läkargruppen kommer att diskutera frågan om fortsatt samarbete
på SFKNF’s årsmöte. Årsmötet beslutade avvakta med utbildningsort för kommande år tills
besked från läkargruppens årsmöte inkommit till styrelsen.
SFKNF kommer att ta upp frågan om att flytta utbildningsdagarna till början på året istället för,
som nu, på hösten. Årsmötet ansåg inte det vara något hinder för fortsatt samarbete med
utbildningsdagar.
§ 13 NML-möte 2009. Styrelsen bidrog med att engagera två föreläsare till mötet, Jonas Persson från
Stockholm och Ingela Nygren från Uppsala. Mötet lockade över 400 deltagare.

§ 14 Styrelsen har utarbetat ett förslag på mall för ekonomisk redovisning som arrangerande klinik
skall använda för redovisning av utbildningsdagarna, men även som kalkyl. Föreningen
kalkylerar med att utbildningsdagarna ger ett överskott, men de tre senaste åren har
utbildningsdagarna gått med förlust. Med anledning av det har mallen tagits fram så att
arrangörerna kan göra en kalkyl på kostnaderna som sedan skall godkännas av styrelsen.
Förslaget på mall visas inte upp på detta årsmötet då styrelsen planerar ha ett möte med styrelsen
för Svensk förening för klinisk neurofysiologi efter att respektive förenings årsmöte är avklarat.
Först därefter vet vi om det blir ett fortsatt samarbete med utbildningsdagarna och vi kan därefter
planera hur redovisningen skall se ut.
Lena Morgan föreslår någon form av föranmälan som kan ge en fingervisning på om intresset är
tillräckligt stort, annars kan man blåsa av utbildningsdagarna.
§ 15 Lena Morgan redovisar läget i frågan om framtiden för utbildningen till biomedicinsk analytiker
med inriktning mot fysiologi. Högskoleverket har granskat utbildningen i landet och flera
utbildningsorter har blivit underkända. Högskoleverket har fått i uppdrag från regeringen att
hjälpa utbildningsorterna att hitta en lösning. Det tittas nu på olika förslag, bland annat en modell
med 4-årig utbildning som då skulle ge möjligheten att kunna gå direkt till forskning efter
avslutat utbildning (Bolognaprocessen). Den 2 november kommer vårdförbundet ha ett möte med
ett antal berörda riksföreningar där frågan kommer att tas upp. Styrelsen kommer att
representeras av Therese Hedin på mötet, maila gärna frågor/kommentarer/synpunkter som ni
önskar att hon tar med sig.
Kommentarer från årsmötet:
Den uttrycktes en oro för att några som inte har vår specialitet sitter och säger vad som skall ingå
i vår utbildning.
Man borde titta utifrån verksamheternas behov istället.
Frågan ställdes om vi bör bli ett helt eget yrke? Förmodligen inte den bästa lösningen, vi ska vara
rädda om vår legitimation.
§ 16 Övriga frågor. Det var ett svalt intresse för föreningsbroscher runt om i landet, men Karolinska
sjukhuset, Solna, var intresserade så ett antal broscher beställdes. Det finns ett 30-tal kvar att
köpa till ett pris av 260:-.
Lena Morgan informerar om att det även finns en BMA-ring, en guldring med DNA spiral runt.
Går att köpa via IBL.
§ 17 Mötet avslutat.
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