Protokoll styrelsemöte
Svensk Kirurgisk Förening
Telefonmöte 6 april 2011
Närvarande: Peter Naredi, Marianne Hall-Angerås, Peter Elbe, Barbara Dürr, Staffan Gröndal,
Ann Kjellin och Lars Johansen.

§ 36 Mötets öppnande
Mötets öppnas av ordförande Peter Naredi.
§ 37 Föregående protokoll
Protokoll från 2011-03-01 godkänns.
§ 38
Information
Specialistföreningsrepresentantskapet 30 mars, Peter och Marianne rapporterar: Bakjoursfrågan/utbildning diskuterades där Karsten Offenbartl presenterade vårt arbete. Pediatriken
presenterade sin variant i Västra Götaland. Allmänt positivt att driva detta vidare.
Läkarförbundet ger förslag under hösten.
Översyn specialistindelning diskuterades – prematurt.
Info om diskussioner där IPULS velat styra upp SPUR-inspektionerna, men i nuläget ser det
ut som att vi får fortsätta med inspektionerna på det sätt vi vill.
§ 39
Programkommittén
Information om Visby, inget särskilt nytt. Info om att Linköping vill ha en ”akutkirurgisk
dag” på onsdagen. Detta innebär sannolikt att veckan blir fem dagar även 2012. Inget anmält
kirurgiskt bidrag till Riksstämman 2011.
§ 40
Kansliet
Barbara har installerat ny dator.
§ 41
Nya medlemmar
Följande antas som nya medlemmar: Robert Zömer, Johannes Fellinger, Veronica Hedberg,
Elisabeth Drotz, Malin Nyberg Isaksson, David Edholm, Lorenzo Riva, Christian Areskoug,
Johan Ekstrand, Louise Toft, Elin Svensson, Hanna Nyström, Henrik Larsson.
§ 42
Svensk Kirurgi
Nr 2 trycks inför påsk, 56 sidor. Annonser: Hittills ser det ut som vi når 800-900 000. Enkät
om tidningen på väg – vissa sjukhus väljs ut.
§ 43
Hemsidan
Svårt att hitta efterträdare till Håkan O. Kanske ska någon från utbildningskommittén ingå?
Då både Mimmi och Håkan saknas på mötet bordläggs frågan vidare.

§ 44
Lust att leda
Annons kommer innan sommaren. Ny kurs börjar sent i höst. Ang s.k. reunion-möte
diskuteras formerna.
§ 45
Utbildningskommittén
Har haft internat. Innehållet i Kirurgveckans utbildningsslot redogörs för: Bakjoursskola,
fokus på fortbildning på olika sätt, information, finansiering av kurser mm
§ 46
Kommittén för klinisk forskning
Vetenskaplig kurs på gång. Nomineringar till Stora Forskarpriset gjort.
§ 47
Ekonomi
Resultat 2010 -155000 = 111 000 bättre än budget. Minskade annonsintäkter kompenserades
av lägre pundkurs. E-redovisning håller på att organiseras.
Ändrad kapitalförvaltning – utredning pågår.
§ 48
Industrisamarbete
Covidien vill gärna vara med. Diskussion kring det – fortsätter diskussionen vid nästa möte.
§ 49
Remisser
Tre remisser inskickade, en nutritionsremiss på gång nu.
§ 50
Övriga frågor
SIKT brev – internat delföreningar 27-28/10. Styrelsen stöder förslaget. Per H skickar ut info
till delföreningarna så de bokar in datumen. Möte med verksamhetschefer onsdag 26/10.
Peter N skriver brev till verksamhetschefer och professorer.
Palliativ medicin – tilläggsspecialitet – vi avstår från kommentar = ”lägger ner rösten”
§ 51
Nästa styrelsemöte
Måndag 16 maj kl 10.00, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Visby: möte börjar kl 10.00 söndag 21 augusti.
§ 52

Mötet avslutas

Peter Naredi
Ordförande

Per Hellman
Vetenskaplig sekreterare

