
Protokoll styrelsemöte Svensk Barnkardiologisk Förening 
Mån 8 jan 2018 kl.16-17 via nätverket Gertrud 
 
Närvarande: Cecilia Olofsson, Håkan Wåhlander, Jan Bergils, Peter Munkhammar samt Ida Jeremiasen.  
Frånvarande: Maria Alpman 
 
§1 
Mötet öppnades av ordföranden Cecilia Olofsson. 
 
§2 
Dagordningen godkändes.  
 
§3 
Föregående protokoll från styrelsemöte 171113 godkändes utan ytterligare ändringar. 
 
§4 
Föreningens ekonomi.  
Kassör Ida Jeremiasen informerade om att föreningen är befriad från årsavgift för 2018 i Handelsbanken 
företagspaket. Styrelsen beslutar att adress- och namnändring till kassör Ida Jeremiasen ska ske på 
skatteverket för deklaration samt handelsbanken där föreningen har sitt konto. 
 
§5 
Barnveckan samt kommande årsmöte.  
Barnkardiologi tisdag 24/4, förmiddagen. Vi har tidigare beslutat om fem delföreläsningar och beslutade 
om tidsfördelning enligt nedan: 

 Enkammare  Maria Alpman 45 min 
 Arytmi  Ida Jeremiasen 30 min 
 Conduit  Håkan Wåhlander 30 min 
 Kardiomyopati, myokardit etc Jan Bergils  30 min  
 Uppf.program, neurodev mm Cecilia Olofsson 45 min 

 
Påminnelse att vi alla i styrelsen måste anmäla oss, men dock inte betala registreringsavgift. Resekostnad 
står egna kliniken för. 
 
Inför årsmötet, senast 24/2, kommer ordföranden Cecilia att skriva förslag för stadgeändring av plats för 
årsmöte i framtiden. Vi föreslår att SBKF årsmöte ska kunna hållas i samband med nationellt 
sammanhållet möte i barnkardiologi och inte enbart i samband med svenska kardiovaskulära vårmötet. 
 
Valberedning bestående av Solweig Harling samt Ulf Ergander ska påminnas av ordföranden Cecilia om 
kommande årsmöte. Omval i styrelsen aktuellt för Jan Bergils, Cecilia Olofsson och Maria Alpman. Övriga 
ledamoter sitter ytterligare ett år. 
 
§6 
Svenska kardiovaskulära vårmötet 
Det har inkommit önskemål om två abstractgranskare från SBKF. Håkan Wåhlander och Peter 
Munkhammar antar uppgiften. Håkan meddelar styrelsens beslut till ansvariga. 
 
§7 
SWEDCON 
 
UCR har arbetat med en del småärenden i SWEDCON under hösten. Man har även börjat med 
”checklistan”, som är under utformning. Cecilia Olofsson har mailat runt förslag och fått in kommentarer 
på denna. 
 
§8 
Hemsidan 
Peter Munkhammar fortsätter att ansvara för hemsidans uppdatering ytterligare minst ett år, men 
påminner oss om att fundera på ersättare. Sidan baseras på en blogg i wordpress, webb hotell. Viss 
begränsning av hur vi kan utforma hemsidan finns, eftersom den ligger under blf:s hemsida.  



 
§9 
Båsenberga 
Peter Munkhammar har mailat Eva Fernlund, men ännu inte fått svar ang. fortsatt planering inför mötet 2-
5/10 2018. 
 
§10 
Nationellt samordnade vårdprogram 
Ida Jeremiasen har har kontakt med Mia Wede. Just nu oklart hur samarbetet med SKL ska fortgå. Inga PM 
ännu tillgängliga. Mia hör av sig till oss när det blir aktuellt att fortsätta arbetet. 
 
§11 
Nya medlemmar 
Anna Claesson-Ahlin välkomnas so ny medlem. Mia skickar välkomstmeddelande till henne. 
 
§12 
Övriga frågor. Inga 
 
§13 
Nästa styrelsemöte: 180212 kl.16-17 via Getrud. 
 
§14 
Mötet avslutas av ordföranden. 
 
 
 
För protokollet 180108, 
Ida Jeremiasen, ställföreträdande sekr pga Mia Alpmans frånvaro 
 
Justeras, 


