
 

 

Styrelsemöte SBKF 140825 

Videomöte via ”Gertrud” 

Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson(CO), Peter Munkhammar  (PM) , Solweig 

Harling(SH) 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande HW. 

§ 2 Dagordning godkännes. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll från 140512 gås igenom. HW är upptagen som ledamot i AEPC samt 

PM har omarbetat hemsidan där det nu finns flik för dokumentarkiv för föreningens protokoll samt 

en flik för Forskning och Vetenskap. 

§ 4 Rapport om föreningens ekonomi: Denna är enligt PM solid. Ny firmateckning är under arbete där 

SH kommer att skicka behövliga dokument till Svenska Handelsbanken i Lund.  10.000 har skänks av 

föreningen till ”Svartåkursen” där pengarna ännu inte efterfrågats. 

 § 5 Inför Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2015: Verksamhetschefer i Göteborg, Stockholm och Lund 

har blivit tillfrågade om ämnen där 2 förslag kommit in, enkammarcirkulation och Turners syndrom.  

Övrigt förslag från PM är imaging. Styrelsen beslutara att PM hör med Marcus Carlsson i Lund om 

ämnet Imaging och SH med Maria Lindström Bagge i Stockholm om Turners syndrom då 

enkammarcirkulation relativt nyligen presenterats.  

§ 6 Barnveckan 2015: Frågan avhandlades inte närmare då Maria Alpman som får ha huvudansvaret 

för vårt program inte kunde delta i dagens möte.  HW kontaktar henne för att få besked om vår 

medverkan och föreslår det förslag vi har på mer strukturerade återkommande föreläsningar/ämnen 

(se protokoll 140512).  

§ 7 Information om SWEDCON: CO meddelar att nästa möte är 141023 där hon kommer att närvara. 

Att ett nytt allmänt användarmöte är på gång men att något datum inte är spikat. Att det finns 

pengar att söka för arbetstid för den som vill arbeta med sina register. Styrelsen ber CO framföra 

önskemål om att tidigarelägga årsrapporter som nu kommer i slutet av nästkommande år. 

§ 8 Delföreningskap i BLF: CO kommer att skicka över de dokument som krävs för att bli delförening i 

BLF med förfrågan till den nye ordföranden i BLF men har än inte fått protokoll som behövs trots 

påtryckningar. CO kommer att höra med ordförande i BLF om vi ändå kan bli en delförening. 

http://www.blf.net/sites/web


§ 9 Ny ST-Utbildning allmänt och i barnkardiologi: Styrelsen enas om att godkänna nuvarande förslag 

samt att fortsätta arbetet på den mer detaljerade utbildningsplan för barnkardiologi som är 

påbörjad. Denna kommer att skickas in till nästa omarbetning av utbildningsplan för barnkardiolog. 

Styrelsen tycker att andra specialister än i barnmedicin skall kunna få barnkardiologisk kompetens. 

Grundläggande barnmedicinska krav kommer därför att anges i det nya förslaget. Styrelse skall verka 

för en gemensam dag för att arbeta fram den nya utbildningsplanen där HW och CO i samband med 

Nordiska mötet i Umeå gör en första planering. 

§10 Nya medlemmar: Olof Änghagen, Motala har anmält sitt intresse men anses redan som medlem. 

Shalan Fadl, Örebro och Katarina Övermo Tyden, Östersund har även  anmält intresse och hälsas  

välkomna till föreningen. 

§11 Övriga frågor: Läkemedelsverket önskar sakkunniga rörande RSV och styrelsen föreslår 

medlemmarna ur vår expertgrupp: Bo Lundell, Stockholm, Janne Sunnegårdh, Göteborg samt Eva 

Fernlund, Linköping. 

§12 Nästa styrelsemöte sker måndag 1401006 kl 16.00 (tel.anknytning  1129917)  

§14 Mötet avslutas 

 

För styrelsen 140825 

Solweig Harling 

 

 

 

 

 


