Protokoll styrelsemöte SFÖAK 220413 via Teams
Deltagare: Linda Hauge, Oskar Hemmingsson, Erik Stenberg, Martin Jeremiasen och Poya
Ghorbani
1. Ordförande Linda Hauge förklarar mötet öppnat.
2. Poya Ghorbani väljs till sekreterare och ansvarig för SFÖAK-s månadsbrev.
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll
- Punkt 5. Genomgång av bedömningskommittén för abstract till Kirurgveckan.
Johanna Wennerblom ersätter Per Sandström.
4. Rapport från ansvarsområden
- Erik: arbete pågår för att uppdatera beskrivningen av respektive nationellt register
på hemsidan.
- Linda/Martin: Protokollet från årsmötet har nu justerats och dokument för
firmatecknande har skickats in.
5. Planering Kirurgveckan
- Abstrakt inlämning är 17/4.
- Senaste 5/5 ska SFÖAK-styrelsen lämna besked avseende accepterade abstrakt till
centrala kommitteen.
- 3/5 planerar SFÖAK-styrelsen ett möte för att gå igenom och besluta kring vilka
abstrakt som ska accepteras (oral respektive poster).
- Genomgång av de tilldelade slots:
o Slot 3 på torsdag: Hiatus Update behöver fyllas på med föreläsare. SIKT
behöver inkluderas i programmet. Oskar tar kontakt med Jeanna Joneberg
angående detta.
o Slot 2 på fredag: Framtidens ÖAK kirurg. Oskar och Linda behöver prata
ihop sig. I nuläget är endast Mari Hult och Urban Arnelo bekräftade.
6. Sponsor till SFÖAK-middag: Oskar har i uppgift att söka sponsorer till middagen.
7. Feedback från SFÖAK-dagen: Över lag mycket positiv feedback. Lagom längd.
Relevanta ämnen. Bra föreläsare. Linda uppmanar styrelsemedlemmar att lämna in
kvitto på resekostnader.
8. Huvudsponsor. Stipendium 30.000:-. Viatris sponsrar SFÖAK-dagen med 10000kr.
Därtill kan man tänka sig att sponsra ett stipendium på 30000kr. Styrelsen beslutar att
det ska gå till forskarstipendiet. Linda tar kontakt med Olle för att uppdatera texten på
hemsidan avseende info kring stipendiet. Deadline för ansökan är satt till 1/7. Poya tar
kontakt med Barbara Dürr för annons i Svensk Kirurgi.
9. Övriga frågor: Inga.
10. Nästa möte: tisdag 3/5 kl 15. Linda skickar Teams-länk.
Vid pennan,

Poya Ghorbani,

