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Närvarande 
 
Seppo Koskinen, Finland, seppo.koskinen@helsinki.fi 
Erkki Svedström, Finland, svedstre@mac.com 
Ola Björgell, Sverige, ola.bjorgell@med.lu.se 
Nils Einar Klöv, Norge, n.e.klov@medisin.nio.no 
Karen Rosendahl, Norge, karen.rosendahl@helse-bergen.no 
Michael Bachmann Nielsen, Danmark, mbn@dadlnet.dk  
Birthe Höjlund Bech, Danmark, bih@rh.dk eller bhb@dadlnet.dk 
 
 
 
1. President Erkki Svedström välkomnar alla och öppnar mötet. Karen Rosendahl adjungeras 
till mötet med anledning av förtroendepost som nästa president (se nedan). En 
presentationsrunda genomförs. 
 
2. Erkki Svedström väljs till mötets ordförande. 
 
3. Styrelsen väljer att istället för att utse justeringsmän maila runt denna minnesanteckning till 
alla närvarande för granskning under en vecka samt därefter lägga ut den på hemsidan för 
publicering. 
 
3. Minnesanteckningar från föregående styrelsemöte genomläses, godkänns och läggs till 
handlingarna (arkiveras på http://nordicradiology.eu). Det påpekas redan nu att 1-2 
representanter (ST-läkare eller motsvarande) från varje land kan anmälas till case-competition 
inför kongressen i Bergen 2013. Fri kongressavgift erbjuds till de som tävlar och vinnaren får 
fri kongressavgift till nästkommande kongress. 
 
4. Verksamhetsberättelse för 2009-2011 presenteras av Ola Björgell och godkänns därefter av 
styrelsen. Styrelsen anser att det är bra att alla utnämningar/hedersmedlemskap och liknande 
utmärkelser delas ut offentligt på kongressen, gärna i samband med invigningen. 
 
5. Ekonomisk rapport presenteras av Ola Björgell, för skattmästare Hans-Jörgen Smith 
räkning (meddelat förhinder att närvara). Inget överskott från kongressen i Danmark finns 
redovisat, så vitt vi kan se, i årsrapporten. Styrelsen ber därför skattmästaren att inkomma 
med en kompletterande rapport om detta vid kommande möte på ECR. Cirka 20.000:- (DKK) 
från kongressen i Danmark förväntas finnas överförda till föreningen som en vinstutdelning 
från 2009. Revisionsrapporten uppläses (utfärdad av Joakim Åström, auktoriserad revisor). 
Revisor säger att årsredovisningen upprättats ”i enlighet med god redovisningssed i Sverige 
och att styrelseledamöterna inte handlat i strid med föreningens stadgar”. Ett varmt tack 
framförs till Hans-Jörgen Smith för gott och nogsamt utfört ekonomiskt arbete. 
 
6. Beslut om medlemsavgift. I enighet med skattmästarens förslag beslutas om oförändrad 
avgift (5 SEK/betalande medlem/år). 
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7. Beslut om att inte dela ut pengar till samnordiskt forskningsprojekt till 2012 utan istället 
avsätta den summan till ett Nordisk Fellowship i klinisk radiologi. Syftet är att öka det 
Nordiska samarbetet. Sista ansökningsdatum beslutas till den 15 september 2011. Anslås på 
föreningens hemsida under sommaren. Det ska gälla för en vistelse i en vecka, någon gång 
under perioden 1 nov 2011-31 dec 2012. Målgruppen är ST-läkare och ny 
specialist/subspecialist. Senast 5 år efter specialistkompetens går det att inkomma med en 
ansökan. Gäller enbart för klinisk auskultation. Den sökande skall till föreningens president 
insända ett CV, en kortfattad motivering (max 1 A4) samt ett godkännande från 
verksamhetschefen och mottagande klinik om sådan finns. Om den sökande inte på egen hand 
har funnit någon mottagande klinik kan sådan önskas via föreningen. Högst 5st sökande kan 
beviljas en plats under denna period, dvs en från respektive land. Det finns en 
redovisningsskyldighet för den som får stipendiet till nästkommande kongress i form av ett 
kort föredrag eller en poster.  
 
Sammanlagd summa som föreningen utdelar för 2012 är cirka 50.000:-, dvs cirka 10.000:-
/stipendiat om det blir 5st utdelade stipendiat. Om kostnaderna blir något större föreslås att 
föreningen tar av sina övriga tillgångar denna gång. Summan avser att täcka resa (i 
ekonomiklass) samt övernattningskostnad för en vecka (cirka 5 nätter). Tjänstledigt med lön 
från moderkliniken förutsätts.  Utannonsering sker via föreningens hemsida av de som får ett 
stipendium sig tilldela. Ansökan till president Erkki Svedström sker via mail. Presidenten 
väljer ut lämpliga stipendiater och meddelar föreningens webbmaster namn på samtliga 
sökanden samt de som tilldelats ett stipendiat senast den 30 september 2011. 
 
För 2013 gäller, som tidigare, att summan tillfaller den som väljs till pristagare av det 
Nordiska priset och som då utdelas vid den Nordiska kongressen i Bergen. Det betyder att 
ekonomiska förutsättningar för eventuellt fortsatt Nordiskt fellowship efter 2012 får 
diskuteras vid kommande möte på ECR 2012. 
 
8. Hedersmedlemmar. Förslag på nya hedersmedlemmar skall inkomma senast till 
styrelsemötet på ECR 2013 från respektive förening. Utdelning sker därefter på kongressen i 
maj månad i Norge 2013. 
 
9. Kort rapport om kongressen i Mariehamn. Förväntas gå med ett ekonomiskt överskott. 
Strax under 300st deltagare.  
 
10. Val av president för perioden 2012-2013. Karen Rosendahl ska ansvara för kongressen i 
Bergen 2013 och väljs därmed traditionsenligt till föreningens president för perioden 2012-
2013. Erkki Svedström är president året ut. Styrelsen riktar sitt tack till honom för utfört 
arbete. 
 
11-13.  Ola Björgell väljs till generalsekreterare för perioden 2012-2013  liksom Hans-Jørgen 
Smith till skattmästare. Till ledamöter för kommade två år väljs på samma vis: från Norge 
Anne Taule och Nils Einar Klöv. Från Danmark: Michael Bachmann Nielsen och Birthe 
Höjlund Bech. Från Finland: Roberto Blanco och Seppo Koskinen. Från Island: Hildur 
Einarsdottir och Marianna Gardasdottir. Från Sverige: Katrine Åhlström Riklund och 
Torbjörn Andersson. Varje land har dessutom möjlighet att sända suppleanter till ordinarie 
post som ledamot vid behov. 
 
14. Till revisor för perioden 2012-2013 föreslås enhälligt sittande, Joakim Åström -
auktoriserad revisor i Sverige. 
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15. Diskussion om ekonomisk fördelning av överskott/underskott för Nordisk kongresser i 
framtiden. Styrelsen beslutar att det är upp till varje land att efter lokala förutsättningar 
inkomma med förslag och förfrågningar kring ekonomin. Det bör, till exempel, vara möjligt 
att få en viss ekonomisk garant från föreningen. Då förutsätter föreningen samtidigt att ett 
belopp inbetalas till föreningen, i händelse av överskott. Norge förväntas inkomma med ett 
förslag/en förfrågan till ECR 2011, inför kongressen 2012, och då får styrelsen ta beslut. 
 
16. Nordiskt fellowship, se pkt 7. 
 
17. Kommande Nordiska kongresser presenteras. Norge i maj 2013 (Bergen, Karen 
Rosendahl ) och Sverige i september 2015 (Malmö, Ola Björgell). Viktigt med ett program 
som attraherar många, både läkare, sköterskor/radiografer, tekniker med flera grupper. Norge 
önskar en representant från varje land till sin organisationskommitté och återkommer med 
förfrågan senare. 2017 blir det, enligt gällande turordning, kongress på Island. Om det mot 
förmodan ej kan arrangeras där erbjuder sig Danmark att a hand om kongressen det året. 
 
18. Nästa möte beslutas ske lördagen den 3/3 på ECR i Wien 2012, kl 12-14 inkl lunch. Vi ber 
Hans-Jörgen Smith att boka lokal och lunch för 12 personer i vanlig ordning. 
 
 
19. Övriga frågor. Bok inför 100-års jubileum. Föreningen firar 100 års jubileum 2019. Det 
finns en bok om ”Nordisk förening 60 år”. Vi tror att Hans Ringertz har kompletterande 
material för perioden från 1978 och framåt. En komplett lista på hedersledamöter saknas idag. 
En ”historikkommitte” föreslås med representanter från varje land. Det blir ett kulturhistoriskt 
arbete. Fotografier, anekdoter med mera kan sammanställas. Nästa upplaga föreslås vara på 
det Engelska språket. Errki föreslår att han skriver ett brev till potentiella skribenter. Följande 
potentiella skribenter skall Errki kontakta: Hans Ringertz (hringertz@gmail.com) från Sverige, 
från Danmark Anne-Grete Thejurik (jurik@dadlnet.dk). Från Norge Hans-Jörgen Smith och 
Arnulf Skjennald ACTA, från Finland Carl-Gustav Standertskjöld-Nordenstam. Avseende 
Island kommer Errki att maila ut en förfrågan om lämplig person till styrelsens ledamöter i 
detta land. 
 
20. Mötet avslutas och presidenten tackar alla för gott utfört arbete. 
 
 
 
 
Ola Björgell     Erkki Svedström 
       
Generalsekreterare   President  
  
 

 


