Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte 10/2 2015,
telefonmöte
Närvarande: Claes Jönsson (CJ), Magnus Sundbom (MS), Cecilia Strömberg (CS), Ellen
Andersson (EA), Magnus Nilsson (MN).
Anmält förhinder: Bobby Tingstedt (BT), Eva Szabo (ES),

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan några ytterligare större kommentarer. CJ
rapporterar att han kontaktat Torsten Olbers angående tid under SFÖAK-dagen och att
representanter från Syd/Väst avvaktar med start av ÖAK-utbildning. MS och MN mfl har
inbokat planeringsmöte 13/2.
2. SFÖAK-dagen
Annons och inbjudan har gått ut. CJ ersätter MN som moderator på symposiet kring
gallgångsskador.
MN ser till att det definitiva programmet läggs ut på hemsidan
3. Kirurgveckan 2015
Samtliga symposier är klara eller på god väg. Efter diskussion beslutas att vi bjuder in en
internationell gäst till symposiet kring Hiatusproblem, som därmed blir på engelska.
Efter besök i Örebro med Programkommittén rapporterar MS att förutsättningarna för
kommande kirurgvecka är mycket goda, bra lokaler och engagerad lokal arrangörsgrupp
samt kongressbyrå. MS och ES har flera idéer för att koppla samman posterpresentationer
och årsmötet. Formalia kring abstracthanteringen är klar och kommer att likna förra årets.
Bodil Andersson väljs formellt in bedömningsgruppen.
EA bokar underhållare till middagen
4. Vikarie BT
Efter diskussion föreslås att Christian Sturesson adjungeras till styrelsen som ersättare för BT
under våren.
5. Rapport resp ansvarsområde
Stipendierna annonseras i kommande Svensk Kirurgi och en ansökan har redan inkommit.
Bakjourskursen har nyligen genomförts. Kommande möte i KUB-fakulteten i mars.

6. Övriga frågor
a) Styrelsen har inget förslag på namn till Förhandlingsdelegationen Läkarförbundet.
b) Lådan med äldre SFÖAK-material flyttas från moderföreningens kansli till KS, Huddinge.
c) Genomgång av inbjudan från SPOR (Svenskt Periopertivt Register) angående medlemskap.
På grund av många andra viktiga engagemang vi väljer att avstå för närvarande.
d) SOReg och Ingmar Näslund önskar att vi förlänger mandaten för styrelsen. Styrelsen
önskar mer info (könsfördelning mm), varför CJ, MS, ES kontaktar Ingmar.
7. Nästa möte:
Telefonmöten 18/3 kl 19.00. Fysiskt möte 16/4 i Stockholm inför SFÖAK-dagen.

Vid protokollet,
Magnus Sundbom
Vetenskaplig sekreterare

