PROTOKOLL

Organ

Telefonmöte för Svenska Infektionsläkarföreningens Styrelse

Tid

2015-11-09 13:00-15:00

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Göran Günther ordf
Agnar Bjarnason
Kristina Cardell
Magnus Hedenstierna
Anita Hällgren
Anna-Karin Lindgren
Ulf Ryding
Maria Josephsson (adjungerad §1)

§1

Infektionsveckan
Anna-Karin och Maria presenterade budgeten för Infektionsveckan i
Helsingborg. Anita presenterade programmet och i nuläget är allt klart
förutom key note lectures där planerade talare tackat nej. Nya namn
inventerades och Anita arbetar vidare med frågan.
Arbetet med Infektionsveckan går annars som planerat och Maria och AnnaKarin tycker inte att det finns några större frågetecken kring ekonomi eller
program i nuläget.

§2

Chefmötet
Göran sammanfattade Chefmötet. Formen för mötet diskuterades och det
fördes fram en del synpunkter och förslag på förbättringar. Chefrena skulle
kunna tillfrågas om intressanta ämnen i god tid innan mötet planeras och
valberedningen skulle kunna vara representerad för att påbörja arbetet med
att rekrytera nya styrelseledamöter.

§2

Infektionsveckan i framtiden
På styrelsemötet i december kommer samtliga mikrobiologiföreningar samt
sjuksköterskorna och Infektionskliniken i Karlskrona vara representerade.
Diskussionen kommer att utgå från det underlag som togs fram på
Chefmötet. Anita och Göran ansvarar för frågan på mötet. En viktiga fråga är
att ta fram en gemensam tidsplan/process för hur ett gemensamt möte skall
planeras i framtiden.
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§3

InfPreg
Inget nytt har kommit fram och frågan bordläggs.

§4

Övriga frågor
Rune Wejstål är utsedd till föreningens representant i RAV.
Remiss från Socialstyrelsen. Uppföljning av barn som har haft cancer. De
delar som berör vaccination och immunbrist bör kanske besvaras. Vanda
Friedman och Marianne Jertborn föreslogs. Anita tillfrågar.
Stiftelsen Göran Sterners resestipendiefond: Styrelsemöte skall enligt
stadgarna hållas årligen före februari månads slut. 2016 kommer detta att få
ske på styrelsens telefonmöte i februari. Framöver kanske det är bättre att
flytta styrelsens decembermöte till januari för att lösa detta. Magnus bereder
frågan.
Firmatecknare: Beslut om firmatecknare för föreningen och för Göran
Sterners resestipendiefond kommer att fattas på mötet i december.

Magnus Hedenstierna

Göran Günther

Agnar Bjarnason

Facklig sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

