SVENSK FÖRENING FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN

Protokoll
Fört vid telefonsammanträde med styrelsen för Svensk Förening för Transfusionsmedicin
tillika Läkaresällskapets Sektion för Transfusionsmedicin fredagen den 21 januari 2011.
Deltagare: Bengt Ekermo (sekreterare), Jan Konar (ledamot), Ewa Lassén (suppleant),
Barbro Persson (vice sekreterare/kassaförvaltare), Agneta Wikman (ordförande), Lena
Åberg (vice ordförande). Tidigare vice sekreterare/kassaförvaltare Folke Knutson
adjungerad till §45
§44
Styrelsens ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Ordföranden
utsågs att justera protokollet.
§45
Diskuterades ändrat debiteringsförfarande av Handboks- och medlemsavgift. Beslutades
att kassaförvaltaren ombesörjer att faktura för Handboksavgift f.o.m. 2011 skickas till
regionblodcentralerna för vidare utdebitering inom regionen. SweBA:s
´fördelningsnyckel´ används, och total utdebiterad summa per år ska initialt motsvara
genomsnittliga summan av årsvis inbetalda Handboksavgifter de senaste åren.
Företagsmedlemskap debiteras som förut. Sekreteraren ombesörjer att via e-postutskick
till medlemmarna uppmana till inbetalning av medlemsavgiften till Föreningens
plusgironummer, som ska anges på hemsidan. Undantas läkarmedlemmar som betalar sin
medlemsavgift via Sveriges Läkarförbund. Viktigt att man anger avsändare vid
inbetalning via plusgiro.
§46
Inkomna remisser: SoS - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk
beredskap, remisstid 27/1 (BE läser); SoS - Nya föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem, remisstid 24/2 (LÅ läser); Socialdepartementet - Översyn av de
Nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling, remisstid 2/3 (AW läser);
Socialdepartementet - Betänkandet En ny biobankslag, remisstid 21/3 (Olle Å läser).
§47
Ordföranden och sekreteraren har svarat på en förfrågan från Svenska Läkaresällskapets
nämnd som rör avveckling av SPUR-stiftelsen. SPUR kommer fortsättningsvis att sortera
under IPULS.
§48
Från ISBT har kommit inbjudan att lämna intresseanmälan att anordna internationell
ISBT-kongress 2014, anmälan ska ha inkommit senast 31/1. Då 2010 års kongress var i
Berlin och 2012 års kongress planeras äga rum i Mexico City, kommer ansökningar från
andra världsdelar att prioriteras. Från Föreningens årsmötesprotokoll 2010 (§13) framgår
att transfusionsmedicinska professionen i Danmark sonderat med Föreningen om att
gemensamt söka anordna internationell ISBT-kongress i Köpenhamn 2016. Ordföranden
stämmer av med våra danska vänner hur tankarna om detta fortskrider.
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§49
Medicinska Riksstämman äger i år rum 30/11-2/12 i Stockholm, årets tema är ´Läkekonst
i en säkrare vård´. Sektionernas vetenskapliga sekreterare och utbildningsansvariga har
inbjudits till förberedande möte i Sthlm 3/2. Senast 4 mars ska anmälan inkommit från
sektionerna till deltagande; förslag från sektionerna på symposier; samt förslag till
inbjudan av utländska gästföreläsare. Beslutades att Föreningen anmäler deltagande även
i år. Utbildningsutskottet, som har planerat ett möte i Sthlm 2/2, ombeds fundera och ta
ställning till tankar om Riksstämman som förmedlas i kallelsen till ´sekreterarmötet´ 3/2.
§50
Ytterligare förfrågan om statistikuppgifter till The White Book (se §39, styrelseprotokoll
2010-11-10) har vidarebefordrats till Rut Norda.
§51
Föreningens utbildningsutskott har föreslagit att utskottet förstärks med Kerstin Elvin
såsom ´nationell studierektor´ för specialistutbildningen i klinisk immunologi och
transfusionsmedicin. Styrelsen välkomnar detta och önska Kerstin lycka till i uppgiften.
§52
SFTM:s resestipendium på 40.000 kr för år 2011 utlyses i bilaga 1 till detta protokoll.
Från Unilabs har meddelats att deras tidigare årliga resestipendium på 10.000 kr nu
upphört.
§53
Therese Arnesson (Sundsvall) hälsas välkommen som ny medlem i Föreningen. Gunnel
Larsson (Alingsås) har lämnat Föreningen.
§54
Planering av Föreningens vårmöte I Uppsala 3-4/5 fortskrider, preliminärt program
kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. Jonathan Wallis, ´chairperson of ISBT:s
working party on clinical transfusion´, har accepterat inbjudan att vara årets Claes
Högman föreläsare. Ordföranden skickar officiell inbjudan till honom. Gerhard Opelz,
som pga problem med flygtrafiken ej kunde hålla 2010 års SGO Johansson föreläsning på
Riksstämman i Göteborg, kommer att hålla sin föreläsning på vårmötet istället. Vår
ordförande kontaktar ordföranden för Svensk Klinisk Immunologisk Förening (SKIF)
Hakon Leffler angående omkostnader för Opelz medverkan, och passar då även på att
stämma av ev. samordning av mötestider för föreningarnas styrelser under året.
§55
Ordföranden avslutade mötet. Nästkommande styrelsemöte är sedan tidigare bestämt till
fredag 2011-03-25 kl 09.00.
Vid protokollet,

Protokollet justeras

Bengt Ekermo
Sekreterare

Agneta Wikman
ordförande
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Bilaga 1 till styrelsemötesprotokoll 2011-01-21.
Svensk Förening för Transfusionsmedicin ledigförklarar
RESESTIPENDIUM ÅR 2011
Stipendiet är avsett att verka som stöd för resa som syftar till att främja forskning och
utveckling inom ämnesområdet transfusionsmedicin.
Behörig att söka stipendiet är medlem i Svensk Förening för Transfusionsmedicin.
Stipendiet kan endast erhållas en gång, om inte synnerliga skäl föreligger.
Stipendiesumman har vid årsmöte 2010 fastställts till 40.000 kronor för år 2011.
Beloppet kan delas mellan flera sökande. En nämnd bestående av Föreningens ordförande
och vetenskaplige sekreterare samt Socialstyrelsens vetenskapliga råd i
transfusionsmedicin beslutar om tilldelning av stipendiet, som utdelas vid Föreningens
årsmöte. Nämndens beslut kan ej överklagas.
Ansökan med kortfattad merit- och tjänsteförteckning, redogörelse för resans ändamål
samt sökt belopp, inkl. kostnadsberäkning och redogörelse för ev. andra erhållna eller
sökta medel för samma resa, skall i tre sorterade och hålslagna omgångar (ett original och
två kopior) tillställas Föreningens vetenskaplige sekreterare och vara denne tillhanda
senast den 7 mars 2011.
När stipendiet beviljats utbetalas det omgående till mottagarens bankkonto så snart
Föreningens kassör fått kännedom om kontonumret.
Om stipendiet inte nyttjas i det syfte som det beviljats för, ska det återbetalas till
Föreningen.
Ekonomisk redovisning med kvitto på gjorda utlägg ska insändas till Föreningens
vetenskaplige sekreterare senast två månader efter avslutad resa.
Linköping 2011-01-21
Å styrelsens vägnar,
Bengt Ekermo
Vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Transfusionsmedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Landstinget i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
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