Svensk FörenÍng för Bröstkirurgi
Styrelsemötesprotokoll (telefon)
Tid: Månda g 2Ol | 1,2017,kl. 16:00

Dagordning
Mötet öppnades
2. Val av ordförande: Lisa Rydén
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface
4. Val av justeringsman: Roger Olofsson Bagge
5. Genomgång av styrelseprotokollet frän2Ol7-10-10 (separat fil): Lisa har pratat med Leif
Bergkvist som önskar avgå från UEMS-styrgruppen samt från onkoplastiksamarbetsgruppen. Ersätts av Fredrik Wärnberg i UEMS och Tor Svensjö i samarbetsgruppen. Protokollet läggs till handlingarna.
6. Detaljplanering kirurgveckan 2018: Fredrik har varit på mötet med stora programkommittén SKF. SFFB har fått ett nytt slot på fredag, det på onsdag har tagits bort. Oklart om vi
behöver/vill ha sista slot på fredag, oklart om vi verkligen ska hålla på till kl 15.
Caroline har redan börjat kommunicera med KIRUB som själva har kommit in med förslag på ämnen till STluncher.
Torsdag 23 augusti
Symposium 1 (Multigentest, Lisa): Malin Sund bekråiftad, kan ta slot först på torsdag
morgon. Fortsatta diskussioner kring inbjudna gäster, ev en från Danmark och en från
Tyskland/Holland. RCC?
Symposium 2: fria föredrag I. Moderatorer: Per-Ebbe Jönsson? Martin Malmberg?
Styrelsemöte kl l3:00 (Jana bokar möteslokal)
Symposium 3 (bröstbevarande kirurgi, Jana): Lars Holmberg, Oreste Gentilini och
Kri stj an As geirsson bekräftade.
,{rsmöte: kl 16:45 med snittar med bubbel (Jana kontaktar Merja för bokning). Vem ska
vi utnämna till hedersmedlemmar? Per-Ebbe Jönsson, Leif Bergkvist, Kerstin Sandelin,
Jan Frisell? Dessa ska då också bjudas till föreningsmiddag.
Föreningsmiddag på båt. Anna-Karin skriver text att läggas in i anmälningssystemet. Pris
igen 350 kr exkl moms.
Fredag 24 augusti
Symposium I (Nivåstrukturering/centrumbildning, Anna-Karin): kanske bäst att inte ha
med engelskspråkig gäst? Samsymposium med plastiken? Helst inte ta med SVF, det blir
ev för tajt. Jana har mejlat Daniel Nowinski för ev samsymposium och bett om förslag;
Fredrik kontaktar Daniel per telefon i slutet på veckan om inget svar har inkommit tills
dess. Bra att ta in behoven från större och mindre sjukhus, representation genom moderatorer?
Symposium 2: friaföredrag II.
Symposium 3 (melanom, Roger): Jonas Nilsson och Lars Ny bekräftade. Karolin Isaksson? Fokus på avancerat melanom, inkl kirurgi? Nya behandlingar?
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Symposium 4: ska vi ha den tiden? Diskussion av utbildning, behov, UEMS, ackreditering
etc? Därefter postervandring?
Stipendier: inga nya ansökningar.
Nya medlemmar/ansökningar: Anna Brodin, Capio S:t Görans Sjukhus och Maria Wedin,
Örebro. Antas som nya medlemmar.

Ekonomi: 510000 kr på kontot cirka.
10. Hemsidan: är nu överflyttad till one.com så att föreningen äger den. Uppmärksammade då

att Bolagsverket har fel namn som representerar SFFB. Det blir nya mejluppgifter till styrelsens medlemmar.
11. Ackreditering (inkl UEMS): inga nya datum.
12. KUB-kurser: Göteborg hade just KUB-kurs (fullbokad) som gick fint. Alla klarade skrivningen. Malmö/Lund nästa - det var 12 anmälda innan höstlovet. Pre- och posttest behöver uppdateras till nästa år.
13. Onkoplastik: Andreas Karakatsanis kommer att ansöka tilläggsutbildning i onkoplastik.
Jana mejlar då samarbetsgruppen som bedömer ansökan och mejlar sedan styrelsen för
förankring. Onkoplastikkurs: Jana har sökt pengar från BRO och väntar svar inom 2 veckor. Därefter behövs en snabb rekvisition (OBS Anna-Karin borta2O-28/12). Annons
kommer i Svensk kirurgi i julveckan, därefter öppnar ansökningstiden.
OBS Jana ber SKF att lämna överföringsuppgifter till Anna-Karin för att kunna överföra
överskottet i maj 2018.
14. Övriga frågor: inga.
15. Nästa möte: telefonmöte 29 janluari 2018 kl 16. Tel 0771-400800, kod 2901.
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