Protokoll telefonmöte - styrelsen

Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC)
140828 kl15:00-15:45
Närvarande:
Christina Kåbjörn, Janne Malina, Henryk Domanski, Henrik Edvardsson, Louise Pettersson och Irene
Silverlo.
Frånvarande:
Anna Kjellin och Edneia Tani.
Dagordning:
1. Föregående protokoll x 2 från mötet i Gbg?
2. Dagsläge? Var är vi?
3. Nästa möte - Träff IRL?
4. Inför vårmöte 2015.
5. Nytt om CD-utbildning?
6. Hemsidan.
7. Nasiells.
8.Övrigt.
Christina Kåbjörn tar ordföranderollen som sittande ordförande och mötet öppnas. Sekreterare
sittande Louise Pettersson.
1. Protokoll finns från årsmötet på hemsidan, publicerat 140827. Ingen skrev på
lunchstyrelsemötet då det var mer en samling inför årsmötet snarare än ett formellt möte.
2. Inga nya relevanta händelser för styrelsen. Alla arbetar kvar på samma arbetsplats.
3. Styrelsen beslutar att upprepa förra höstens heldagsmöte. Geografiskt fungerar Göteborg
fint. Planerar att träffas heldag 8 december. Förslag på lokal är Clarion Post vid centralen.
Christina ringer och bokar.
4. Poängterar att cytologi skall vara med på programmet. Redan i början av året tog Louise
Pettersson på styrelsens begäran kontakt med Mats G Karlsson i Örebro för att berätta att
SFKC´s styrelse kunde vara behjälplig med tips på föreläsare. Hur är arrangörernas tankar? För
att påminna om cytologin tar Irene Silverlo kontakt med Åsa Bergström i Örebro medan
Louise Pettersson pratar med Göran Elmberger som numera arbetar i Örebro. Louise berättar
om att vårmötet kommer vara ett samarrangemang med klinisk kemi, gemensam utställning,
bankett och vissa gemensamma föreläsningar.
5. Uppdragsutbildningen är nedlagd. Oklart var man är i planeringen av ny CD-utbildning.
6. Hemsidan är mer uppdaterad nu. Christina el någon annan i styrelsen måste dock ge direktiv
till webmaster för uppdatering.
7. Nasiells: Hemsidan är uppdaterad med info om att sista ansökningsdagen för stipendier är
siste februari.

8. Henrik Edvardsson informerar om att det På Svensk Förening för Patologis (svfp) hemsida
finns info om ny målbeskrivning. Christina frågar om kurs för ST-läkare i Halmstad. Louise
berättar kort. Info om kursen finns på svfp´s hemsida.

Christina avslutar mötet.

Louise Pettersson
sekreterare Svensk förening för Klinisk Cytologi

justerat av
Christina Kåbjörn, ordförande Svensk förening för Klinisk Cytologi

