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Minnesanteckningar för:

Telefonmöte i SFÖAKs styrelse

Mötesdatum:

Tisdagen den 6/7 kl 16:00

Medverkande:

Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT), Bengt
Wallner (BW), Stefan Modin (SM), Cecilia Nordenson
(CN), Per Sandström (PS)

1. Bakjourskompetenskrav inom övre abdominell kirurgi.
Justerad version av kravspecifikationen hade skickats runt av SM. Några synpunkter
framfördes, SM korrigerar i enlighet med dessa. I ö fastlogs den nuvarande versionen tills
vidare.
2. Kirurgveckan.
Ett relativt stort antal (cirka 10) abstraktförfattare har ännu inte skickat in elektronisk
poster. AT har skickat påminnelser till dessa. Frågan togs upp huruvida orala
posterpresentationer kommer att beredas plats i den händelse poster inte har producerats.
AT beslutar i de förhoppningsvis få fall detta blir aktuellt.
Diskuterades formalia och transfereringar kring kostnader för Pierre Claviens föreläsning.
(Finns någon utmärkelse som normalt delas ut till Ihre-föreläsare?) PS kontrollerar med
Barbara Durr.
Avtalsförslag beträffande sponsring av Merck har inkommit. Förefaller OK, signeras av
IN. Detaljer kring utdelning av SFÖAKs forskarpris diskuterades. (Finns särskilt diplom?)
PS kontaktar Johnson & Johnson i frågan.
3. Svar har inkommit från Hälso- och Sjukvårdsdirektörernas Arbetsgrupp till IN, se
tidigare protokoll. Kräver ny kommentar från SFÖAK då man inte hörsammat tidigare
synpunkter. IN tar nya kontakter.
4. De flesta delar av årsberättelsen är färdiga och inskickade till IN. Återstående delar
författas före helgen av ansvariga. Kallelse till årsmötet bör gå ut till SFÖAKs
medlemmar i slutet av nästa vecka tillsammans med årsberättelsen. Diskuterades
mötesordförande under årsmötet. Föreslogs Lars Lundell i första hand, IN kontaktar.
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5. Ny styrelseledamot i SFÖAK. Valberedningens förslag Bobby Tingstedt, Lund.
Planeras i första hand överta BW’s nuvarande uppgifter och ansvarsområden.
6. Styrelsemöte i SFÖAK kommer att avhållas tisdagen den 24/8 kl 17:15, sal R26.
7. Påmindes om AUGIS möte på Irland september 2011, v. g. se föregående protokoll.
8. BW rapporterade om nya ST-utbildningen. Kursmaterial går ut till utvalda experter
under hösten. Illustrationer kommer att behövas vilket kan medföra vissa kostnader, täcks
i första hand av SFÖAK. Första kursen planerad att ges våren 2011 i samverkan med
endokrinsektionen.
9. Avslutades mötet, nästa möte under kirurgveckan (se ovan).

Mötet avslutades.

Anders Thorell

Ingmar Näslund,

Sekr

Ordförande

