Minnesanteckningar från SFÖAKs styrelsemöte, telefonmöte 15-12-07
Närvarande: Magnus Nilsson (MN), Ellen Andersson (EA), Fredrik Lindberg (FL), Christian Sturesson
(CS), Magnus Sundbom (MS), Eva Szabo (ES). Frånvarande: Erik Johnsson (EJ).

1. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar gicks igenom utan ytterligare kommentarer. Schema och kort
sammanfattning av första SÖK-träffen är upplagt av MS på hemsidan.

2. Ekonomifrågor
EA varnar för kommande obalans mellan inkomster och utgifter på sikt. Under årens lopp har
finansieringen till forskarpriset minskat kontinuerligt. Vi har dessutom instiftat två resestipendier.
SFÖAK tar alla kostnader för KUB-fakultetens möten utan att få någon del i inkomsterna då dessa
tillfaller arrangerande klinik.

3. Avstämning planeringen för SFÖAK-dagen
Fm: Fallbesegrad handläggning klar. Em: ÖAK-trauma, två föreläsare är ännu ej klara. Dessa skall
kontaktas. Annons till Svensk Kirurgi med sista anmälningsdag 1:a april.

4. Avstämning planeringen för Kirurgveckan
Planeringen av symposierna fortskrider. ST-lunch: PEG. Diskussion angående Plastikens önskan om
samsymposium kring hudöverskott. Olyckligt att vi konkurrerar med oss själva, men vi arbetar vidare
för att skapa ett fullödigt symposium. CS har tagit fram flera lämpliga restauranger och förslag på
underhållning till SFÖAK-middagen.

5. Rapport ansvarsområden
Hemsidan: Uppdaterad och CS jobbar med formuleringar kring stipendierna. Bakjour: Ny kurs
planerad. KUB: Senaste kursen i Umeå ej full, men de fyra planerade kurserna i vår kommer att bli av.
Kvalitetsregister: Genomgång pågår av EJ. Ekonomi och vetenskap: Se ovan. I övrigt fortgår arbetet
kring länskirurgin.

6. Avstämning remisser
EA har besvarat remissen angående nya ST-utbildningen för styrelsens räkning.

7. Avstämning månadsbreven
Kommande månadsbrev: Dec CS, jan FL, feb EJ, mars MS och april MN. Brevet sänds till Olle på
olle.dahlback@med.lu.se som sedan skickar ut det till medlemmarna.

8. Avstämning möteskalendarium
7/12, 11/1, 10/2, 9/3. Fysiskt möte 14/4 2016.

9. Övriga frågor
SFOK önskar komma med inspel på obesitasdelen i KUB. MS skickar den nuvarande föreläsningen till
Torsten Olbers (SFOKs ordförande).
MN önskade styrelsen en GOD JUL.
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