PROTOKOLL

Organ

Extra Styrelsemöte för Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2015-02-10

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Göran Günther ordf
Kristina Cardell
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Hans Norrgren
Maria Werner
Magnus Hedenstierna

§1

Infektionsveckan
Anita Hällgren uppdaterade styrelsen om arbetet med Infektionsveckan.
Hittills har 24 personer anmält sig och vi har fått in ett abstract, vilket inte
säger så mycket då det är lång tid kvar till deadline. Påminnelse om anmälan,
abstracts och stipendieansökningar kommer snart att gå ut till
verksamhetscheferna.
Styrelsen kommer att anmälas som grupp till Infektionsveckan och styrelsen
beslutade att anmäla Johan Westin som en nionde styrelseledamot i år. Hans
Norrgren kontaktar värdkliniken angående detta.
Göran Günther informerade om att han har skall kontakta IFIS för att
diskutera deras medverkan under Infektionsveckan i Östersund. Anna-Karin
Lindgren framförde att Helsingborg vill ha besked från IFIS om de vill vara
med nästa år eftersom det kan påverka valet av lokal mm.
Det finns önskemål om en summering av Ebolaepidemin så här långt under
Infektionsveckan. Göran Günther kontaktar ansvariga för tropiksymposiet för
att diskutera detta.

§2

Infektionsläkaren
Kristina Cardell informerade om innehållet i det kommande numret av
infektionsläkaren.

§2

Hemsidan och kvalitetsregistren
Maria Werner informerade om nyheter på hemsidan. Nyhetsbrevet är nu
igång och det går att anmäla sig som prenumerant på hemsidan.
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Det fördes en kort diskussion om hur sponsrade aktiviteter skall exponeras på
hemsidan. Maria Werner bevakar frågan.
Inloggningsalternativen kommer att ändras. Istället för att välja mellan att
man arbetar i sjukvården eller inte kommer alternativen vara
sjukvårdspersonal eller en direkt länk till kvalitetsregistren.
Kvalitetsregistret för artrit i nativ led är inte aktivt och det finns önskemål
om att registret läggs ned. Styrelsen skall ta upp detta för beslut på nästa
ordinarie styrelsemöte.
§3

PRISS
Styrelsen beslutade att utse Cecilia Rydén till ny representant i PRISS.

§4

Övriga frågor
Hans Norrgren informerade om förreningens ekonomi som är fortsatt god.
Läkarförbundet har gjort en felaktig utbetalning till förreningen som nu har
rättats till vilket gör att bokslutet inte ser ut som det brukar. Nya rutiner för
hantering av Pfizerstipendiet påverkar posterna i bokslutet men har ingen
betydelse för förreningens ekonomi.
En preliminär budget för 2015 presenterades och beräknas vara i balans.
Magnus Hedenstierna informerade om att Martin Kåberg kommer att besvara
en remiss från Socialdepartementet angående förslag till ändring i lagen om
utbyte av sprutor kanyler. Vi har även fått in en förfrågan från
Läkarförbundet om nomineringar till en arbetsgrupp för klimat och hälsa.
Styrelsen inventerade tänkbara namn och Magnus Hedenstierna skall
kontakta dessa för att sondera eventuellt intresse.
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