Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse
Mötesdatum: Telefonmöte 28/8 2014 kl 18.00 på en raspig teleledning.
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Magnus Sundbom (MS), Bobby Tingstedt
(BT), Eva Szabo (ES), Cecilia Strömberg (CS), Ellen Andersson (EA), Magnus
Nilsson (MN).

1. Föregående protokoll
•

Genomgicks utan kommentarer.

2. Nya styrelsen
• MS har tillträtt som vetenskaplig sekreterare och MN får ett internationellt ansvar. ES tar
över som kassör och ansvarar även för hemsidan. Övriga kvarstår på sina tidigare poster:
CJ ordförande, BT register och vårdprogram, CS Utbildning/postgraduate och EA
Specialistutbildning.
3. Kirurgveckan
•

Styrelsen vill tacka arrangörerna i Karlstad för en fin vecka med bra program.
Postersessionen, med tre parallella dragningar i ett relativt smalt genomgångrum var inte
optimal. ES, som deltar i gruppen kring nästa års kirurgvecka i Örebro skall verka för att
postergenomgången kan ske som mer regelrätta föredrag i separata rum.

• Till nästa års kirurgvecka önskar SFÖAK ett eget program i identisk storleksordning som
detta och tidigare år. Planeringsmötet 2/9 bevakas av MS.
• CJ kommer att tillskriva Kitchen and Table angående lokal, service och pris för SFÖAKmiddagen. Stämningen var hög under middagen som uppskattades av deltagarna.
4. Månadsbrev
• ES skriver nästa brev (aug), och därefter följer CJ, MN, CJ och MS för sept till dec 14.
5. SFÖAK-dagen 2015
• Årets SFÖAK-dag blev en stor succé med över 80 deltagare och samtliga närvarande
önskade en fortsättning. Datum har satts till 17/4, men lokal och tema är ej bestämt.
Industrisponsring diskuterades och CJ undersöker i första hand kostnaden på WTC,
Waterfront och Citykonf. Bland tänkbara ämnen har palliation har föreslagits, liksom en
rotation av heldagar inom SFÖAKs olika diagnoser. Tema, lokal och ev sponsring bestäms
vid nästa möte.
6. Svensk Kirurgisk förening
• Höstmöte 18/9, CJ, MS, CS och MN deltar
7. Övriga frågor
• Peter Elbe önskar svar på tidigare utsänt material ang ST och inrättandet av ett nytt
utbildningsutskott med representation från alla delföreningar. Detta ansågs initialt bidra
till ytterligare en administrativ grupp. EA besvarar srivelsen, efter det att alla
styrelsemedlemmar inkommit med kommentarer till henne senast 15/9.

8. Nästa möte
• Telefonmöte måndag 29/9 kl 19.00 och 2/12 kl 19.00. Fysiskt möte i Stockholm tisdag
4/11-5/11 (lunch till lunch).
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