Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Telefonmöte 7/11 2013 kl 17.00
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Ralf Segersvärd (RS), Eva Szabo (ES), Bobby
Tingstedt (BT), Ellen Andersson (EA), Thomas Gasslander (TG).
Frånvarande: Cecilia Strömberg (CS).
1. Föregående protokoll
•

Frågan avseende stipendier för att promota utlandsvistelse fortätter CJ att undersöka.
Abstract selektionskommitteanslag ska skickas till styrelsen innan nästa möte (RS). Ihreföreläsning torsdag em med pankreastema: Föreläsare från Europa är att föredra av
kostnadsskäl. RS inventerar saken vidare. Angående ST-luncher ska RS kontakta
arrangörerna och be om namn. SOTA-föreläsare (obesitas) Mikael Ekelund är klar. RS
uppdaterar Per Hellman.

2. SFÖAK-dagen (BT)
•

Lokaler är bokat och vissa föreläsare är redan kontaktade. BT leder en arbetsgrupp med
ES och EA. CJ har kontaktat RCC för att höra om ev. sponsring. Planen är att ha ett
preliminärt program för annonsering klart strax efter nyår men ”First announcement”
bör skickas ut så snart som möjligt.

3. Nationellt vårdprogram gallsten
•

En uppmaning från SKF har inkommit om att tillsammans med SIKT och GallRiks ta tag i
detta. Finansiering är dock oklar men detta ska inte bekostas av föreningen. CJ
undersöker frågan vidare.

4. Rapport från arbetsområden:
•

Kvalitetsregister- vårdprogram(BT): Registerstyrgruppsinventeringen är klar. Ett möte
vore av intresse och BT kallar till ett telefonmöte med styrgruppsmedlemmarna för att
efterhöra intresset av att gå vidare med ett eventuellt samordningsmöte.

•

KUB (EA): Påstötningar pågår för att få klart med en Göteborgs-representant till
fakulteten.

•

Ekonomi (TG): Ellen mejlar en inventering restauranger i Karlstad för SFÖAK middagen.
Läget ekonomiskt är annars stabilt och under kontroll.

•

Medlemsfrågor (EA): Europeiska ackrediteringskrav för HPB har inventerats och finns,
däremot saknas obesitas och EV. ES skriver en informationstext med länkar till hemsidan
för intresserade medlemmar.

•

Bakjoursutbildning (CS): Intet nytt

5. CJ och Olle har granskat och reviderat föreningens hemsida. Medlemsbrev kommer att skrivas
av CJ varannan månad from november, EA i dec och RS jan-14.
6. Nästa möte: Telefonmöte 4/12 kl 17.00
Vid protokollet
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