Svensk Förening för Bröstkirurgi
Ä.rsmötesprotokoll
Tid: Tisdagen den 22 augusti,2016, Kl. l5:15-16:30
Plats: Elmia Jönköping, Lokal 83
Dagordning
1. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande: Lisa Rydén
3. Val av sekreterare Janade Boniface
4. Val av två justeringsmän: Christian Ingvar och Susann Plate.
5. Verksamhetsberättelse för 2016-2017 gås igenom av ordförande Lisa Rydén. Lisa
presenterar styrelsens medlemmar och redovisar kort den skriftliga
verksamhetsberättelsen, med protokollförda styrelsemöten, samt presenterar nya SFFB
medlemmar. Protokoll justeras med tillägg av information om SK-kurs i Stockholm som
inte är KUB-kurs. Årsberättelsen läggs därefter till handlingarna.
6. Ekonomisk årsberättelse ftir 2016 (Anna-Karin Falk): 119600 kr kostnader, intäkter
115500 kr inkl kirurgveckan. Påtalar att SFFB stöttar UEMS-ackreditering genom
resestipendier.
7. Revisorernas årsberättelse och frågan om ansvarsfrihet für styrelsen (Charlotta Wadsten,
Lars ,{hlund). Revisorerna Charlotta Wadsten och Lars Å.hlund har granskat
årsredovisningen och bokftjringen, och befinner dessa i god ordning. Sekreteraren läser
upp revisionsberättelse. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Ekonomiska rapporten
skrivs under av alla styrelseledamöter
8. ,A.rsavgift för 2017: beslutas att årsavgiften lämnas oförändrat på 100 kr.
9. Val av styrelse för 2017 -201 8 (Leif Bergkvist, Jan Frisell, Susann Plate), två övriga
ledamöter 2 år, ordþrande 2 år. Lisa Rydén (ordftirande), Fredrik V/ämberg (ledamot)
och Roger Oloßson Bagge (ledamot) füreslås for ¡terligare en mandatperiod var vilket
bekräftas av alla närvarande.
10. Val av revisorer: förslag attväljaom sittande revisorer (Charlotta Wadsten, Lars Åhlund)
vilket godkänns av stämman.
1 1. Val av valberedning: till ersättare för Leif Bergkvist utses Staffan Eriksson, medan Susann
Plate (sammankallande) och Jan Frisell fortsätter sitt uppdrag.
12. Nya medlemmar (Fredrik Wämberg): nya medlemmar under året är Johanna Björkman,
Jenny Heimann Ullmark, Kim Gulis, Karolin Isaksson, Nushin Mirzaei, Emma Niméus,
Hafsteinn Ingi Pétursson, Carl Raihle, kaTzepi, Dmytro Unukovych och Karin,Âhlander
Lindwall. Nu 174 medlemmar i SFFB.
13. Hemsidan (Roger Olofsson Bagge): www.sffb.se har fätt nytt utseende och ftirevisas på
årsmötet. Hemsidan ska överfriras till füreningen, ägandeskapet ligger nu extemt.
14. Stipendier (Caroline Holsti): stipendium gick till Charlotta Wadsten för resa till San
Antonio, inga ytterligare inkomna ansökaningar. 50000 kr kan delas ut varje år.

Medlemmarna uppmuntras att söka stöd ftir ackreditering. Caroline redovisar för vilka
kostnader som typiskt kan sökas från SFFB.
15. Utbildning (Roger Olofsson Bagge): två KUB-kurser har fatt stängas pga ftir få anmälda.
Göteborg och Lund nu utannonserade; kön består av 66 personer som dock är missvisande
eftersom det finns individer som inte tar kursplatser som erbjuds. Alla regioner ska kunna
ha KUB-kurser och tanken är kurserna får rotera i framtiden. Gemensam skrivning i år,
ytterligare standardisering av kurser och bedömning pågår. Jan Frisell nämner SK-kursen i
Stockholm som ges årligen och inte klassas som KUB-kurs (3 istället för 2 dagar). Även
den kursen har nu en skrivning samt en case-diskussion. En kursdeltagare blev inte
godkänd och fär gå om kursen. Även lor KUB-kurserna önskar man höja nivån vilket bör
innebära att fler deltagare kan behöva upprepa kursen.
16. Onkoplastik (Jana de Boniface): redovisar ftir tilläggsutbildningen (dokument på
hemsidan), ansökningarna ska gå till Jana de Boniface. Onkoplastikkursen kommer att gët
for tredje gången 2018,21-23 maj. Nystartat nätverk (OncoPlastic Breast Consortium,
https://oncoplasticbc.orel) via Basel där Jana är svensk representant, Jakob Lagergren
(SPKF) och Tor Svensjö (SFFB, SPKF) är svenska panelister. Inbjudan ftir registrering av
SFFBs medlemmar i nätverk har gått ut via mejl.
17. Rapport från Kvalitetsregistret (INCA) (Kerstin Sandelin ej närvarande): de samlade
diskuterar vilka variabler (ledtider, rekonstruktion) som bör redovisas i "öppna
jämförelser" och hur målnivåer ska kunna bestämmas. Bör kunna diskuteras i SweBCG.
18. Ackreditering (styrelsen): man kan nu göra den skriftliga delen på flera olika orter i
Europa; godkänns man i den så åker man på den muntliga delen. Lisa påtalar igen att vi
har coacher for de som vill söka ackreditering och att SFFB stöttar ekonomiskt de som
önskar söka.
19. Rapport från Kommittén för klinisk forskning (Anna-Karin Falck): behandlar val av bästa
ST-arbete, Stora forskarpriset, bästa avhandlingen, Ihre-priset.
20. Upplägg kirurgvecka (abstrakts, ST-föredrag etc), alla närvarande far tycka till. Många
abstracts i år från i princip alla regioner. Synpunkter: synd att KIRUB och fria föredrag
konkurrensutsattes. Önskemål om att inte ha torsdag-fredag nästa år men mitt i veckan;
Lisa och Janatar med sig detta till SKF-möte.
21. Ovriga frågor: inga.
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