
Protokoll ftirt vid Svensk Barnkardiologisk Ftirenings Arsmiite
Malmii den 23 april 2OO7.

Nirvarande: PerWinberg, Daniel Holmgren, Peter Munkhammar, Estelle Naumburg, Per Larsson,
Solweig Harling, Annika Rydberg, lngegerd Ostman-Smith, fFrki Pesonen, Jan Sunnegirdh, Catarina
Hans6us.

57 Miitets iippnande

Avgiende ordfdrande Per Winberg forklarade mdtet 6ppnat.

52 Miitets behiiriga utlysande

Mdtet befanns behcirigt utlyst.

53 Godkiinnande av dagordningen

Godkdndes.

54 Val av ordfiirande fdr drsmiitet

Valdes sittande Per Winberg.

SS Val av sekreterare fiir drsmiitet

Valdes sittande Per Larsson.

56 Val av tvd justeringsmdnflntinnor.

Till att justera protokollet valdes Solweig Harling och Annika Rydberg.

$ 7 Styrel s en s b er iittel s e

Styrelsens verksamhetsberdttelse hade bifogats. Denna gicks igenom. Inga kommentarer.

$ B Ansv ar sfrih et fiir styr el s e n
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fdr det gingna verksamhetsSret.

59 Val av ny styrelse
Per Winberg avg6r. Ett stort tack fdr ett fdrndmligt arbetel

Till ny ordfcirande valdes Daniel Holmgren. Till ny styrelseledamot valdes Ulf Ergander. Ovriga
ledamciter; Per Larsson, Estel le Naumburg och Peter Munkhammar omvaldes.

Styrelsen fick fria hdnder att konstitutionera sig frinsett ordforandeposten.

Efter diskussion enades 6rsmdtet om att vi ska 6tergi till en tydligare tdgordning vad det gdller
succession av styre lseposterna.



$70 Rapport om mdlbeskrivning sarb etet

Daniel Holmgren rapporterar, Qygrgripande m6lbeskrivning 96r ej att piverka, dr bestdmd av andra.
Ddremot kan vi pdverka den detaljerade mSlbeskrivningen. Detta arbete bor vi borja med sd snart som
m6jligt. Asikter framfdrdes om att vi bor samordna med AEPCs riktlinjer. Forslag om att ST-ldkarna ska
ha en loggbok.

Styrelsen fortsdtter med detta arbete.

S 7 7 N otionella registret

Jan Sunnegirdh f6redrog i Gudrun Bjdrkhems frinvaro. Arbetet fortskrider. Milsdttning att presentera
en webbaserad l6sning i hdst. Universitetsklinikerna testar en tidsperiod och utvdrderar innan det tas i
bruk av alla. Mdlsdttning att vara i full drift f<ire Srsskiftet 09/tO.

$72 Fiireningens ekonomi

Som framgir av verksamhetsberdttelsen genererade det Nordiska Motet i Stockholm 2007 ett
dverskott il 40 000 kronor som tillfallit SBKF.

Diskussion om hur detta ska forvaltas och formaliseras.

Besltits att uppdraga 6t den nya styrelsen att utreda frigan och komma med ett fcirslag till ndsta
irsmote om hur detta ska formaliseras. Tills vidare fir pengarna vara kvar p6 det konto ddr de finns.

$7 3 Associerade medlemmar

Per Larsson fdredrog. Styrelsens genomging bifogades till drsmdteskallelsen.

Tv6 mdjligheter finns. Styrelsen anser att det dr viktigt med ett ndrmare samarbete med v6ra
kontaktsjukskoterskor och vdlkomnar ddrfor detta. Styrelsen forordar alternativ 1, dvs. ett ndrmare
sa ma rbete uta n ndgot forma liserat med lemska p.

Arsmdtet beslutade enligt styrelsens forslag. Styrelsen ska utse en specifik person att skdta kontakten
med sjukskoterskorna.

574 Revidering av stadgar

Forslag om revidering av stadgar bifogades kallelsen.

Fdrslaget godtogs enhdlligt av 6rsmcitet.

$7 5 Hemsidans utformning

Peter Munkhamma r informerar.

Under utformning. Diskussion om vad som ska liggas ut; information om kommande mciten,
information om arbetet med nationella registret, olika slags PM etc.

Mdjl ighet f inns ocksi att ha en del som bara medlemmar kommer 5t, via losenord.

Styrelsen fortsdtter med detta arbete.



$76 Utseende av valberedning fdr kommande dr

Till valberedning valdes Anders Jonzon, Per Winberg och Ingegerd Ostman-Smith.

$77 bvrigafrfrgor

TvA fr6gor anmdlda.

L. Ny ledamot iAEPC.

Gudrun Bjdrkhem slutar i och med utgdngen av 2008. Efter diskussion enades Srsmdtet att SBKF
ska ha ett Business-meeting under det Nordiska mdtet i Lund i h6st och d6 viilja ny delegat.
Styrelsen fick uppdraget att vara valberedning.

2. Virdprogram

Annika Rydberg vdckte frigan om nationella vdrdprogram, liknande det som nu utarbetas om
LQTS. Beslutades att SBKF ska verka for detta. Styrelsen fortsdtter detta arbete, fdrslagsvis efter en
remissrunda t i l l  al la medlemmar om vad som rinskas.

S7B Miitet avslatas

Ordfdrande Per Winberg fcirklarade motet avslutat.

Uppsala 29 maj 2008

[-e^ L-a^-Y).o.--
Per Larsson, sekreterare
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