Svensk Förening för Bröstkirurgi
Styrel s emöte sprotoko
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Närvarande: Lisa Rydén, Fredrik Wärnberg, Susann Plate, Anna-Karin Falck,
Jana de Boniface. Per telefon: Roger Olofsson Bagge
Tid: Torsdag2814, kl. 09:30 -16:00
Svenska Läkaresällskapet, lokal "Grottan"
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l. Mötet öppnades
2. Val av ordforande: Lisa Rydén.
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface.
4. Val av justeringsman: Fredrik Wärnberg.
5. Genomgång av styrelseprotokollet från 2016-01-29 som lades till handlingarna.
6. Rapport från möten med SKF avlämnades av Lisa Rydén (telefonmöfe2913) och Jana de
Boniface (fysiskt möte7l4). Vi noterar att fredagens ftirsta syrnposium (fria ftiredrag) inte
är inlagt på internet. SKF har haft önskemål om att ev överskott från kirurgveckan i Örebro kan användas t ex vidareutbildning ftir medlemmar. Vi diskuterar hur man kan stötta
ackrediteringen av medlemmar med UEMS och ftireslår att man tar upp detta som punkt
på årsmötet. Internat? SFFB-sponsrat deltagande i postgraduate-kursen?
7. Kirurgveckan2016 i Malmö: ett separat dokument upprättades med detaljplanering av ftireläsare, tidsplanering och s¡rmposier. Jana bokar lokal till styrelsemöte onsdag kl 17 och
kallar till årsmöte 2518 16:50 och Lisa undersöker möjligheten till plockmat och drink till
mötet. Alla fijreläsare och moderatorer har tackat ja. Janabokar hotell ät alla gästforeläsare och mejlar ett välkomstbrev till dessa samt ber om en kort resumé och foto till konferens"boken". Jana anmäler även gästfüreläsare till kirurgveckan och ev sociala aktiviteter
med faktura till Anna-Karin. Resekvitton lämnas till Anna-Karin. Presenterbaratill foreläsare som inte är SFFB; moderatorer ansvarar fiir presenter ftir max 500 kronor ftir "sina"
ftireläsare.
Socialt: "Salt och Brygga" bokad ftjr füreningsmiddag onsdag kl 19. Lisa kollar om man
kan öka platsantalet från 50 till 60. Två rätter plus dryck (ej vin) ftir 350 kronor.
8. Abstractbedömningen utftirs med poängsättning enligt tidigare utarbetat system och av 30
inkomna abstract accepteras 18 som muntliga presentationer och I I som poster (en kom in
som dubblett och refuseras). Tid ñr muntlig presentation är maximaltT minplus 2 min
diskussion, 8 dras på torsdag och 10 på fredag. Vi bestämmer även atttre nationella studier (SENOMIC, SENOMAC och antibiotikastudien vid implantatrekonstruktion) ska
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PaL LUrù\tcté rL[rru\r\¡clË, J4ll4 Ã.\rl_ttaktar studi ean svari ga.
Jana fürfattar forslag till mejltext till antagning och mejlar styrelsen. Besked ska lämnas
30/4.

