
 
 
 
Minnesanteckningar för:  Telefonmöte i SFÖAK’s styrelse 

 
Mötesdatum:  Tisdagen den 15/3 2011  kl 16:30 
 
Plats:   - 

 
Närvarande:   Ingmar Näslund (IN), Anders Thorell (AT),  
   Cecilia Nordensson (CN), Per Sandström (PS) samt                  

    Bobby Tingstedt (BT)     
Frånvarande:   Stefan Modin, Magnus Nilsson 
 

 
 

1. Kirurgveckan. 
Ingenting skett i avvaktan på att abstract ska inkomma. Inga indikationer på senarelagd 
deadline för abstrakt. Enda kvarvarande punkt på SFÖAK:s program som hänger i luften är 
SOTAföreläsningen på fredagen där Erik Kullman, Linköping har avböjt att delta. Frågan går 
nu till Claes Söderlund, SÖS (MN). Som reservplan föreslogs Claes Jönsson, Göteborg (MN).  
 
Festkvällen. 
Företagsfinansiering ej klart. PS, MN och BT driver frågan.  
 

2. Ekonomi. 
PS rapporterar att Johnson&Johnson betalat in förra årets 25 000 SEK för stora 
forskarstipendiet och förklarat sig villiga att bidra med 30 000 för 2011.  
 
 

3. Stora forskarstipendiet. 
MN påminner i ”veckans lästips” om möjligheten att söka.  
 

 
4. ”Visit”projektet. 

Beslut om vilka sjukhus som ska besökas av styrelsemedlemmarna tas vid mötet i maj.  
 

 
5. Hemsidan.  

Har uppgraderats betydligt. IN lagt in information om slitsstudien. Beslutades att övriga 
ansvariga kontaktas för respektive pågående studie som identifierats, v g se tidigare 
minnesanteckningar. IN skickar meddelande till MN om att kontakta studieansvariga, övriga 
var med på mötet. Studieansvariga uppmanas att trycka ut mallen på hemsidan, fylla i den och 
skicka den till Olle Dahlbäck för uppläggning på hemsidan. 
   

 
 

6. AUGIS-mötet på Irland i september 2011. 
V g se tidigare mejl. Således kontaktas föreslagna deltagare enligt:  

 1



 2

Mikael Olausson/Håkan Ahlman  (MN via Lars Lundell). 
Åke Andrén-Sandberg   (MN),  
Jesper Lagergren   (MN),  
Gunnar Persson   (AT). 
Leif Israelsson   (AT) 
Torsten Olbers   (IN). 

 
 

7. Val till SFÖAK:s styrelse 
Oklart hur långt valberedningen kommit i sitt arbete. PS har dock daglig kontakt med Per 
Gullstrand som är ordförande i valberedningen och bevakar detta. 

 
 
Avslutades mötet. 
 

 
Vid protokollet   Justeras  
 
 
       

 
Anders Thorell   Ingmar Näslund   
Vetenskaplig sekreterare   Ordförande SFÖAK 


