
Protokoll 
 
Fört vid Sylmads årsmöte i Lakeside Center, McCormick Place, Chicago, USA den 30 
november 2004 
 
 
Närvarande: Håkan Geijer, Torbjörn Andersson, Dahn Jubell, Jonny Hansson, Johnny 
Eriksson, Lars Quiding, Per Dahl, Birgitta Epstein, Sara Nordfjell-Gustafsson, Ann-Lis 
Enlund. 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Hedersordföranden Håkan Geijer förklarade mötet öppnat och utsåg sig själv till 
mötesordförande och sekreterare. 
 
§ 2 Justeringspersonal 
Till justeringsmän utsåg sig Dahn Jubell och Per Dahl. Mötet hade märkligt nog inga 
anmärkningar mot detta. 
 
§ 3 Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
Årsmötet har annonserats i god tid på hemsidan www.sylmad.org samt i mail till de 
medlemmar som försett hedersordföranden med uppdaterad adress. Årsmötet befanns 
därigenom vara behörigt utlyst. 
 
§ 4 Föreningens kassa rapport 
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi vilket kan beskådas i bilaga. Mötet hade inga 
anmärkningar mot denna redogörelse vilken utfördes till full belåtenhet. Kassören föreslog 
även att en årsavgift måtte införas. Mötet beslutade därför att införa årsavgift till ett 
antal av tio (10) att i valfri valuta betalas till kassören i början av varje kalenderår.  
 
§ 5 Hedersledamotens otillåtna frånvaro 
Mötet konstaterade att hedersdigitalis, buggförsäljare T Kronander trots kallelse ej infunnit 
sig till årsmötet. En lång och hetsig diskussion utspann sig om eventuell uteslutning och 
eftersom enighet ej kunde uppnås tvangs mötesordföranden utlysa sluten votering. Denna 
utföll efter spännande rösträkning till 4 – 4. Ordförandens utslagsröst föll till 
hedersdigitalis fördel så att denne efter skarp varning får kvarstanna i föreningen även 
framgent. 
 
§ 6 Aktuell forskning 
De aktuella forskningsprojekten i föreningen föredrogs. 

• Ett digitalt kontrastmedel är under utveckling och kommer att döpas till Digivist®. 
• De allt mera populära digitalkamerorna drabbas efter allt för flitig användning av 

pixelbrist vilket ses som sänkt bildkvalitet. Detta bör kunna lösas genom att man 



fyller på nya pixlar – s k pixel refill. Forskningen avser lösa optimal dosering och 
administrationsform.  

• Föreningens sökare D Jubell studerar möjligheten att omvandla trådlös telefoni till 
trådbunden genom att med olika redskap fästa mobiltelefonerna i väggen. 

• Johnny Eriksson ur dataenheten är tillsammans med sökare D Jubell i färd med att 
konstruera en hastighetslåda, s k control tower, med vilken hastigheten i ett PACS 
på enkelt och analogt vis kan kontrolleras. Till denna kommer även att kopplas en 
buggometer. 

 
§ 7 Övriga frågor 

• Region Skåne och i synnerhet Malmö har tidigare varit kollektivanslutet till Sylmad 
efter framsynta protestaktioner mot stundande digitalisering. Efter att det under 
året framkommit att man till och med anser sig vara nöjda med genomförd 
digitalisering beslöt mötet att med omedelbar verkan utesluta hela Region Skåne ur 
Sylmad genom en kollektivuteslutning. Enstaka berättigade medlemmar må dock 
kvarstå på individuell basis. 

• Föreningen antog ett uttalande där vi lider med Västervik som nyligen fallit ned i 
det digitala träsket.  

• Neuroröntgen vid Solna sjukhus för en ihärdig kamp mot digitaliseringen. Under 
ledning av klinikchef O Flodmark kräver man att omgivande kliniker printar ut sina 
digitala bilder på film för att sedan med diligens sända dem för neuroradiologisk 
granskning. Mötet beslöt att med omedelbar verkan kollektivansluta denna 
framsynta klinik till Sylmad.  

• K-märkning av filmbaserade röntgenavdelningar togs upp. Detta är ett mycket 
intressant ämne vilket hedersordföranden erbjöd sig ta upp med länsstyrelsernas 
kulturmiljöenheter. Måhända kan man även tvinga till sig lite oförtjänta bidrag 
denna väg. 

• Kassör T Andersson tog upp frågan om att nu när föreningens verksamhet växer allt 
mera och även internationaliseras är det snart dags att anordna ett seminarium vid 
framtida RSNA. Mötet fann detta vara ett utmärkt förslag och uppdrog åt kassören 
att penetrera detta ärende vidare i samråd med medlem H Ringertz. 

• Vid kommande RSNA och liknande möten såsom ECR och Röntgenveckan bör 
föreningens medlemmar ha en särskild Sylmad-medlemsmarkering på sina 
namnskyltar. Ett mycket klokt förslag som naturligtvis bör genomföras. 
Hedersordföranden åtog sig att ta fram en prototyp. 

• Mötet beslutade att inrätta en ny sektion i föreningen: byråkratisektionen. Per Dahl 
sågs som ett naturligt val att såsom stf chef leda denna sektion i samverkan med 
chefssektionen. Den ställföreträderiverksamhet som blir resultatet av utnämningen 
kräver naturligtvis detaljerade regler vilket blir stf byråkratisektionschef P Dahls 
första uppgift.  

• Kassören redogjorde för situationen i Västra Götaland efter kommunikation med 
Högsta Hönset i datafrågor vid nämnda region, M Wintell. Man har nu efter 



noggrann planering lyckats anskaffa samtliga i Sverige kända RIS och PACS, fyra 
av varje, till samma verksamhetsområde. Eftersom samverkan mellan dessa kommer 
att bli fullständigt omöjlig kunde årsmötet bara gratulera region Västra Götaland 
till sina kloka beslut som uppenbarligen inspirerats av inskriptionen på 
Riksdagshuset i Stockholm – ”här fattas visa beslut”. Årsmötet konstaterade även 
att Västra Götaland borde förklaras som nationalpark för att i görligaste mån 
garantera bevarandet av denna naturliga mångfald. En utrotningshotad 
sammansättning av denna typ får naturligtvis inte matas med utifrån kommande 
data, inte heller förorenas. 

• Stf byråkratisektionschef P Dahl konstaterade att Sylmad inte har några stadgar. 
Hedersordföranden försvarade sig med att man på detta sätt lättare klarar sig från 
besvärliga frågor och förslag. Mötet beslutade dock att uppdra åt byråkratisektionen 
att ta fram utkast till stadgar för Sylmad, vilka för att träda i kraft måste 
godkännas vid två på varandra följande årsmöten.  

 
§ 8 Nästa årsmöte 
Nästa årsmöte kommer preliminärt att ske på samma plats, pizzarestaurangen i Lakeside 
Center, McCormick Place, Chicago, USA kl 12.00 tisdag 28 november 2006. Kallelse 
kommer på hemsidan i god tid. 
 
§ 9 Mötets avslutande 
Hedersordföranden avslutade mötet och tackade för god och aktiv närvaro. 
 
 
 
 
 
 


