SFÖAK internat protokoll
6-7 oktober 2022

Dagordning/program
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare llika månadsbrev
a. Till sekreterare llika skribent av månadsbrev väljs Linda
3. Genomgång av föregående protokoll (årsmötesprotokollet)
a. Protokoll genomläses. Lägger ll a ledamot valdes på 2 år. Protokollet är inte
justerat ännu. Oskar xar de a.
4. Styrelsens uppdrag, genomgång av stadgar
a. Vi ställer oss frågande ll formuleringen i stadgarna §7 ” Styrelsen har till uppgift
att till Svensk Kirurgisk Förening föreslå ledamot i Nordisk Kirurgisk Förenings Sektion
för övre gastrointestinal kirurgi.”

Vi kan inte nna a denna sek on är föreningsak v. Linda ställer frågan ll
SKF om de har några synpunkter. I annat fall sä er vi upp de a på nästa
årsmöte 2023 för ändring i §7.
5. Fördelning av uppdrag inom styrelsen
a. Linda – Ordförande. Ansvar hemsidan
b. Mar n – Kassör. S pendier och sponsorer.
c. Oskar – Vetenskaplig sekreterare. Kirurgveckan.
d. Erik – Register
e. Sta an – Remisser, examina onsgruppen
f.

Poya – Utbildning bakjour och SÖK

g. Åsa – Utbildning KUB (ÅF tar kontakt med US för överlämning)
6. Kontaktuppgi er
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a. Uppdateras

a. Uppdateras
8. Re ek oner från Kirurgveckan
a. Blanda programmet organ vs dagar. Malignt/benignt.
b. Fram dens ÖAK – ngt a jobba vidare med? Hur? SKF?
c. Utdelning av s pendiat i samband med större session för a få större
genomslag och större publik.
d. Nöjda med upplägget under våra fria föredrag/abstract. 6 långa 5+2 min och 8
korta 2+1 min istället för postervandring.
e. Ev lägga ll avhandlingspresenta on på 15-20 min
f.

SFÖAK middag, lyckad men stort bor all. Cirka 25-30% bor all. Vi höjer avgi
ll middag från 375 kr ll 450 kr ll nästa år. Dessutom kontrollera anmälda
3-4 veckor innan Kirurgveckan 2023 – skicka ut välkomstbrev och en chans ll
avbokning vb. Middagen är på sdagen.

g. Minska den på Årsmötet från 60 min ll 30 min. Kanske kan få er a
komma.
9. Rapporter från ansvarsområden
a. Inte mycket ny
b. Önskar SÖK något stöd/deltagande från SFÖAK. Poya ombedes ta kontakt med
SÖK fakultet för a e erhöra.
10. Planering av SFÖAK-dagen 2023
a. Vi beslutar a SFÖAK dagen blir fredag 28 april 2023.
b. Oskar hör med Gallriks vilken lokal de tänkt sig. Om möjligt boka på samma
ställe.
11. Planering av Kirurgveckan 2023
a. Startat arbetet med Kirurgveckan 2023
12. Examina onsmötet

ft

ti

tt

fl

tt

tf

ti

tf

ti

ti

ti

tt

ti

ft

tt

ti

tt

tt

tt

ti

ti

ti

ti

ti

fl

a. Sta an si er kvar som representant från SFÖAK
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7. Genomgång av Google Drive, WhatsUp,

13. Remiss: SVF Bukspo körtelcancer. Synpunkter senast 14/11 h ps://
cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kunskapsstod-paremiss/
a. SFÖAK ställer sig bakom den nya formuleringen kring vilka IPMN som ska
räknas som ingångskriterier vid SVF bukspo körtelcancer. Linda meddelar
vidare.
14. Fotografering
15. Sponsorer Kirurgveckan/SFÖAKdagen/SFÖAKmiddagen
a. MJ kollar de a.
16. Övriga frågor
a. Inga övriga frågor
17. Nästa möte blir via Teamslänk den 1 november kl 16-17.
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Linda Hauge

