PROTOKOLL
fört vid Sylmads årsmöte i Lakeside Center, McCormick Place, Chicago, USA, den 2
december 2008.
Närvarande:
Jens Håkan Geijer, Hedersordförande,
Jan Torbjörn Andersson, Kassör och hedersdoktor,
Karl Robert Waltersson
Jan Åke Roger Kåredal
Carl-Erik Johnny Eriksson
Rolf Bruno Jansson
Nils Bengt Lundin
AP3D Anders Persson
Klas Birger Persson
Birgitta Elly Maria Lindblom
Anders Folke Brodin

Kjell Einar Jansson
Marie Elisabeth Ekström
Eva Kristina Norrman
Jan R G Persliden
Sven Ralph Joakim Eriksson
Magnus Harry Peter Kokk
Pia Elisabeth Säfström
Claes Fredrik Lundström
Per Axel Dahl, sekreterare

§1 Mötets öppnande
Hedersordförande Geijer förklarade mötet öppnat. Allmän fotografering vidtager även detta
år. Än en gång två kamrater från Asien, som utsätts för påtryckning från utkastarsektionen. I
år avstod ledamot Kronander från denna uppgift, då han traditionsenligt ej var närvarande.
Ordning återställdes under intag av härligt fet pizzaslice och dieterad Coke.
§2 Val av ordförande
Av naturliga och praktiska skäl accepterade hedersordföranden att inta denna position på
fältet.
§3 Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes under högtidlig acklamation.
§4 Sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes konsekvensenligt ledamot Dahl. Då traditionen så giver, valdes han
också till egen och alenarådande justeringsman. För fullgörande av uppdraget överlämnades
en speciell sekreterarpenna som framtagits endast för detta ändamål av 3M.
§5 Årsmötets behöriga utlysande
Konstateras att mötet vederbörligen utlysts på föreningens hemsida www.sylmad.org. Om än
med kort varsel. Beslöts att fortsättningsvis ej benämna mötet årsmöte. Ny benämning blir
vartannatårsmöte.
§6 Verksamhetsberättelsens presentation
Kassör Andersson redogör för verksamhetsberättelsen. Denna går inte att citera. Andersson
nödsakas att hänvisa till föreningens hemsida www.sylmad.org
§7 Presentation av den kassa rapporten
Den kassa rapporten skickades runt. Resultatet ligger inom ramen för +/- 0 till – 100. Kanske
mer åt -100. Redovisningen försvåras då en del tillgångar utgörs av hundben. Viggo Frans
Erick har inträtt i föreningen som fullvärdig ledamot. Medlemmarna ombeds att erlägga
avgiften i hundben.

§8 Frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2007 – 2008
Mötet beviljar styrelsen och sig självt en allmän ansvarsfrihet och amnesti för sina
handlingar. Godkännandet enamerar från sluten omröstning, där 3 var emot godkännandet.
Noterades att industrirepresentationen i detta ögonblick var obefintlig.

§9 Rapporter om aktiviteter sedan föregående möte
• Konstaterades först och inte minst att kassör Andersson gått upp i vikt.
• Framtagande av Buggometer har nått fas Q.0.0
• Rapporterades att från Örebro att även toaletterna numera (4 november) är
papperslösa
• Sylmad har annonserat i SectraNytt. Annonsen är utformad på ett äkta Närkesätt.
• Rapporterades om benchmarkingsystem på PACS: MMI (Mouse Mile Index).
Mätning sker utifrån Var klickar man mest? och Var klickar man bäst? Optimal
index = 0. Föreslås att Sectra inför detta i Control Tower.
I denna stund inträder de enda representanterna från industrin. Närvaron är av karaktären
”titta ner på de andra”.
§10 Övriga frågor
Föreslogs att en kampanj på temat ”En bild kräver tusen ord” startar. För kvalitetskontrollen
behövs en grafolog anställas. Första fas bör var en utvärdering av handskrivna
preliminärsvar. Kassören lovade verka för att en utbildning i Medicinsk grafologi inrättas i
Örebro.
Hedrades vår egen hjälte AP3D som utnämnts till veckans snubbe i P3.
Konstaterades att Siemens infiltrerar entreprenadbranschen genom komplettering av
grävmaskinslab.
Hedrades den siste avlidne filmsamurajen.
Informerades om att en skiftnyckel av god kvalitet numera kostar 550 USD. Kanske bör
påpekas att den är av titan.
Med glädje och stolthet rapporterades om den nytillskapade fotonklyven i Cern. Föreslogs
inrättande av en fotonsug för distributionen i Europa.
På fråga konstaterades att det ej är möjligt att lämna föreningen.
Yrkades på att en mission för att rekrytera yngre radiologer från yngre andra länder startar.
Hedersordförande längtar efter en yngre tysk radiolog som medlem. Beslöts att uppdra åt
Pastor och tillika Radiologkaplan Jansson att verka i dessa frågor.
Beslöts att en kommande fast punkt på dagordningen skall var om Hedersledamot
Kronander skall medges att vara kvar i föreningen. Då valet ofta är svårt och endast tas upp
vartannat år, medges han tills vidare vara halvkvar.
AP3D inträder och förevisar en föredömlig 3D-presentation av människokroppen.
Föredömligheten ligger i den låga komplexitetsgraden och det analoga utförandet.

§6 Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda. Idérikedom i de närvarandes analoga minnen var dessutom
uttömd.
§7 Nästa möte
Nästa ordinarie årsmöte hålls nästa gång. Denna kan tänkas vara om två år i
pizzaresturangen, Lakeside Center, Mc Cormick Place, Chicago USA, kl 12.00 tisdag 30
november 2010. Om så Gud eller Borgmästaren (Guvernören är väl utslängd redan) önskar
att Lakeside Center finns kvar. Kallelse sker via hemsidan www.sylmad.org
§8 Mötets avslutande
Mötet avslutades under lugna former. Inga incidenter uppstod i ”spelargången” ut till de
vetenskapliga aktiviteterna och/eller umgänget med industrin.
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