Styrelsemöte Svensk förening för klinisk cytologi
Telefonmöte 2015-03-06 kl.15.30
Närvarande: Christina Kåbjörn-Gustavsson(CKG), Henrik Edvardsson (HE), Janne Malina(JM) och
Edneia Tani (ET)
Frånvarande: Anna Kellin (AK), Henryk Domanski (HD), Louise Pettersson (LP)
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordförande CKG
2. Dagordningen.
Dagordningen godkändes.
3. Val av mötessekreterare.
I frånvaro av ordinarie sekreterare LP valdes HE till mötessekreterare
4. Stipendier.
Till Magnus Nasiells stipendiefond har endast en ansökan inkommit. JM föreslår att ansökningstiden
för Magus Nasiells stipendium och för cytodiagnostikerstipendiet förlängs till efter påsk – 15 april.
Förslaget bifölls enhälligt.
JM skickar ut påminnelse om stipendierna med inbetalningskorten. CKG lägger ut påminnelse på hemsidan
5. Vårmöte Örebro.
Programmet inte riktigt slutgiltigt klart. Cytologi programmet löper parallellt med patologiprogrammet. HE kontaktar Johan Botling för att efterhöra innehållet i föreläsningen benämnd ”lungmolle/cyt”.
Styrelsemöte planeras till torsdag frukost och årsmöte i cytologi senare på torsdagen. CKG kollar tider
med arrangören.
6. Hemsidan
Diskussionen om att byta/modernisera ut hemsidan har påbörjats. V.g. se nedanstående mail från nuvarande webmaster:
”Tekniskt sett är SVLS.se inte så modernt och hemsidan tror jag har 10 år (?) på nacken. Skulle ni kunna tänka er at byta
till en ny plattform/domän? Cytologerna.se / cytolog.se / cytologforeningen.se är t.ex. lediga. Då kan jag installera en
wordpress site åt er så att ni kan sköta all uppdatering själva, som en blogg. Idag tar det inte längre tid än att skriva ett
mail och kräver ingen teknisk kunskap så ni behöver alltså inte mig efter det :-) Jag kan även lägga in en automatisk omdirigering av all trafik så att alla besökare på www3.svls.se/sektioner/kc direkt kommer till den nya domänen. Den kan även
lösenordskyddas om ni har funderingen kring säkerhet. Kostnaden för att ha siten är bara driftskostnaden som ligger på ca
500-600 kr/år. Modernare, snyggare och enklare för dig och alla medlemmar.
Jag kan fortsätta fram till sep-15 (det är då vi förlänger). Men tänker att det är bättre för alla om ni får en sida ni kan uppdatera själva. Även om ni hittar någon som kan driva det vidare är det en tekniskt mkt gammal struktur och arkitektur som
vi har nu. Ni kan väl fundera på det. Det enda är att jag skulle behöva flytta sidan till en ny modernare domän med stöd för
wordpress, d.v.s. den kommer inte längre tillhöra Läkarsällskapets www3.svls.se domän.”

Svensk förening för patologi för också diskussioner om att göra om sin hemsida och möjligen kan detta samordnas med SFKCs planer.
Ny diskussion på telmöte i april
7. KVAST

CKG och HE redogjorde för den nya arbetsordning som gäller för KVASTs arbetsgrupper i cytologi.
Cytologi avsnitten kommer i första hand fortsättningsvis att ingå i repektive organkompendium och
inte utgöra egna kompendier. Kompendiet i cervixcytologi kvarstår dock fortfarande som eget kompendium. Förslag till uppdatering av detta kompendium finns just nu för godkännande på vårmötena i
maj.
8. Övriga frågor
Föreläsare på vårmötet deltar kostnadsfritt föreläsningsdagen. Måltider ingår och en övernattning.
Resa ingår ej. SFKC står för inbjuden lungläkares resa men vi utgår från att Linköping står för Nastarans resa.
2015-03-13 hålls utvidgat möte med nationella gruppen för cervixcancer prevention. Där kommer bl.a.
frågan om cervixdysplasiterminologi att diskuteras.
Revisorsfrågan. Robert Cameron kommer inte att fortsätta revisorsuppdraget. Valberedningen meddelas detta av CKG.
9. Nästa möte
Telefonmöte 150424 kl 15.30

Henrik Edvardsson 150310

