
Protokoll styrelsemöte SFÖAK, 14 februari 2023 kl. 16.00-17.00 via Teams 

Deltagare: Linda Hauge, Oskar Hemmingsson, Erik Stenberg, Martin Jeremiasen, Staffan 
Törnudd, Åsa Fredriksson


1. Mötets öppnande av ordförande Linda Hauge.

2. Val av sekreterare tillika skribent av månadsbrev, Åsa.

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll.

4. Rapporter från ansvarsområden,


Kassör Martin: inskick till Skatteverket för att få F-skattsedel. Behöver bli klart innan vi kan

ta ut pengar från moderförening och kunna fakturera. Behov av revisor. Martin tar detta

vidare. Viatris sponsor Sföak dag 20 000.


KUB ansvarig Åsa: ska ha dialog KUB fakultet. Se över till nästa möte. Det vi vet nu: SK kurs i

Lund 2024. Örebro sugna på SK kurs. Kolla av med Göteborgs tankar framöver.


5. Frågor till specialistexaminationen. Examinationsfrågor klara. Möte 24/2, troligt ingen som kan 
närvara.


6. Planering av SFÖAK-dagen.


i. Avbokning av lokal senast 28 dagar innan, mat en vecka innan. Inte jättemånga anmälningar 
ännu.

ii. Programmet är klart.

iii. Annons – har varit ute. Linda mejlar ut annons som vi kan sätta upp hemma på klinikerna och 
skicka ut till medarbetare.

iv. Sponsorer: Vi har Vitralis som går in med 20,000 kr.

v. Faktura i retur på anmälningarna. Sista anmälningsdag 31/3, anmälningsavgift 500 kr.


7. Planering Kirurgveckan


i. Genomgång av program – mycket är klart, men lite smådetaljer att ordna med. Speed talks på 
engelska.

ii. Middag – lokal klar. Pris för menyn ej helt satt, någonstans ca 700 kr. Beslut att inte ha någon 
presentation/sponsor vid middagen. Bjuder in Don Low till middag. Avgift middag för medlemmar 
400 kr, faktura till kongressbyrån.

iii. Deadlines: 1 mars deadline för föreningsaktivitet,1 april anmälan öppnar, inbjudna talare 
meddelas Barbar Durr 16/6.


Abstracts:

230301 Abstract öppnar.

230417 Deadline abstracts.

230428 Bedömare abstracts klara.

230505 Delförening klar med bedömning.

230510 Besked abstracts.

230805 Deadline ladda upp posters.


8. Ledamot i Gallriks styrgrupp. Linda Lundgren tillfrågas.


9. Remiss: Utbildningsboken 2022 är utskickad. Vi ber om anstånd och tills den 13/2 läs igenom

denna med fokus på ÖAK del. Tas upp på nästa möte.


10. Förfrågan RPO/NPO endoskopi – denna punkt flyttas till nästa möte.


11. Stipendier – resestipendiet på 15.000, deadline för att söka 31/3. Forskarstipendiet på

30.000, deadline 31/5). Skriver om detta i medlemsbrevet.


12. Bästa avhandling 2022 – deadline 31/3. Vi har fått några utskickade via Oskar. Tar med i




kommande medlemsbrev att man från kliniker i landet nominerar/skickar in till styrelsen.


13. Övriga frågor - Vi har fått in en remiss gällande vaccination vid splenektomi, Linda svarar att vi 
överlåter detta åt infektionsläkarna.


14. Nästa möte den 14/3.


- Spika programmet till kirurgveckan.

- Utbildningsboken.

- Oskar har fått frågan om att sitta med i skapandet i vårdprogram gällande gallvägscancer och 

HCC. Styrelsen bifaller detta.


Vid ”pennan” Åsa Fredriksson


