Svensk Förening för Bröstkirurgi

Protokoll styrelsemöte (telefon)
Deltagare: Lisa Rydén, Roger Olofsson Bagge, Caroline Holsti, Jana de Boniface, AnnaKarin Falck
Tid: Måndag29/1,2018, kl. 16:00

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande: Lisa Rydén.
3. Val av sekreterare: Jana de Boniface.
4. Val av justeringsman: Caroline Holsti.
5. Genomgång av styrelseprotokollet från 2017-I1-20, justerat pdf finns på hemsidan.
6. Detaljplanering kirurgveckan 2018 och rapport från möte med programkommittén 201801-19 (Lisa, Jana). Caroline håller kontakten med KIRUB, det blir en samföreläsning med
plastiken. Lisa föreslår Monica Morrow som BJS-föreläsare (Lisa skriver förslag, Jana
mejlar Lars). Om Morrow kan komma måste torsdagens program byggas om så hon kan
bidra med ett till bidrag, ev om axillkirurgi?
Torsdaq
Symposium 1". Malin Sund tackat ja och modererar. Lisa ordnar ytterligare deltagarelföreläsare. Vem kan pedagogiskt tala om genetiska test? Lisa önskar förslag på föreläsare.

Symposium 2.Fria föredrag: vem modererar? Anna-Karin har pratat med Martin Malmberg som tackat ja; tar kontakt igen med Per-Ebbe Jönsson. Anna-Karin själv "flankerar"
plus en till kollega.
Çymposium 3. Alla föreläsare tackat ja.
Arsmöte med bubbet (¡ana botar med tvterja.
)
Middag: Anna-Karin mejlar text till anmälningssidan till Jana som sammanfattar om mejlar till Meria.
Fredag
Symposium 4. Caroline ansvara för kontakt med plastiken för ev samsyposium. Prof
mast?

Symposium 5. Fria föredrag: moderatorer se ovan.
Symposium 6. Roger (melanom). Karolin Isaksson modererar med Roger.
Postervandring efter lunch?
Jana önskar få en titel oå varie svmposium till programmet.
7. Stipendier: Inga nya ansökningar.
8. Nya medlemmar/ansökningar: Rutger Stjemström och Annika Svenner väljs in, Lisa mejlar välkomstbrev och Roger läsger upp dem på mejllistan.
9. Ekonomi: kassör ansluter sent och lämnar rapporten vid nästa mötet.
10. Hemsidan: inget nytt, uppdaterar löpande.
11. Ackreditering (inkl UEMS): ingen rapport, ska vara uppdaterad på hemsidan.

12. KUB-kurser: nästa vecka kurs i Lund, 22 deltagare. Allmän tenta används. Knappast någon aktivitet från utbildningskommitténs sida. KUB-kontoret fungerar dåligt, bokslut

kommer extremt sent.
13. Onkoplastik: Jana berättar om nationella onkoplastikkursen som BRO sponsrar igen.
Även haft första workshop i reduktionsplastik på S:t Göran med mycket bra återkoppling.
Caroline ber Linda Adwall att skriva en sammanfattning om kursen för hemsidan då hon
har mottagit stipendium for det. Ytterligare workshops kommer i mars och till hösten.
14. Övriga frågor: förslag till representant i nordisk bröstcancergrupp önskas (fråga från
SweBCG). Styrelsen föreslår Jana pga pågående studieaktivitet (SENOMAC), Lisa mejlar
till Janne. Remissvar nya läkarutbildningen önskas via SKF. Jana mejlar positivt re-

missvar

till SKF kansliet.

15. Nästa möte: Jana representerar SFFB vid SKF-möte22 mars i Stockholm. SFFB möts
fysiskt 23 april i på Läkaresällskapet i Stockholm, alla ska ha granskat abstracts innan!
Jana mejlar inloggning. Middas blir på Bocquerian kl 17.

Stockholm, 29 januari 2018

J

sekreterare

Caroline Holsti, j usteringsman

