
Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk BarnKardiologisk förening 180226 via Gertrud 

 

Närvarande: Cecilia Olofsson 

 Ida Jeremiasen 

 Jan Bergils 

1. Mötet öppnades 

2. Till att skriva dagens protokoll utsågs Jan Bergils 

3. Dagordningen godkändes 

4. Föregående protokoll upplästes och godkändes 

5. Ekonomisk rapport;  

Skatteverket har beslutat om ”befrielse från uppgiftsskyldighet” för föreningen 2018-2022. 

Adressändring är gjord till Ida Jeremiasen. Behållningen var vid årsskiftet 32 346:-. Vi har fått 

viss rabatt på företagspaketet på banken. 

6. Barnveckan: 

Tisdag 24/4 är ”barnkardiologi-dag”. Föreningen ansvara för programmet på förmiddagen; 

temat är ”att leva med kronisk hjärtsjukdom” med lite mer fokus på långtids- och sent 

uppkomna komplikationer, vad barnläkare behöver ha kunskap om hos barn med 

hjärtsjukdom. I barnveckans preliminära program står angivet 4x45 min föreläsningar, vi vill 

ha 2x 45 + 3 x 30 min enligt följande: 

Uppföljningsprogrammet – Cecilia Olofsson 

Enkammarhjärta – Maria Sjöborg-Alpman 

Conduitopererade – Håkan Wåhlander 

Arytmi – Ida Jeremiasen 

Förvärvade hjärtsjukdomar – Jan Bergils 

Jan kommunicerar med Peter Jotorp i Västerås om detta. 

Vi planerar för att äta gemensam middag på tisdagskvällen. 

7. Årsmöte 24/4 

Cecilia skriver ihop verksamhetsberättelse, Ida ekonomisk rapport. 

Mia ombeds skicka ut inbjudan till årsmötet (och samtidigt påminna om Båsenberga-kursen). 

Jan kollar lokal och huruvida mat behöver beställas. 

Styrelsen föreslår stadgeändring enligt Cecilias förslag (bifogas). 

8. Kardiovaskulära vårmötet: 

Håkan åker på utvalda styrgruppsmöten. Peter och Håkan har erbjudit sig att granska 

inkomna abstracts. 



9. SWEDCON:  

Det kommer att hållas ett arbetsgruppsmöte 22/3. Mer info efter detta. 

10. Hemsidan 

Förslag att Jan Bergils lärs upp av Peter Munkhammar och sedan eventuellt sprider 

kunskapen i styrelsen. 

11. Båsenberga-kursen 2-5 oktober 

Inbjudan finns på vår hemsidas kalendarium, ska kanske finnas under utbildningar också. 

Påminnelse skickas ut tillmedlemmar i samband med inbjudan till årsmötet. 

12. SK-kurser. 

Socialstyrelsen har meddelat att första delen av upphandlingen av SK-kurser 2018-2022 är 

klar och nu önskas underlag för att gå vidare. 

Cecilia kontaktar socialstyrelsen för förtydligande om vi beviljats en SK-kurs i fosterkardiologi 

(som vi önskat) 2018/2019 och vad som förväntas av oss i att utforma underlag osv. 

13. Inga nya medlemmar anmälda 

14. Nationellt samordnade PM 

Projektet är just nu lite vilande; de förslag som föreningen inkommit med har beaktats och vi 

förväntas i nuläget inte göra något ytterligare. 

15. Övriga frågor 

Diskussion om prioriterad fråga för föreningen just nu. Vi kom fram till att hitta mötesplatser 

för barnkardiologer är angeläget. Beslut att verka för att det skapas ett forum för 

barnkardiologer i anslutning till de nationella regiondagarna; eventuellt kan föreningen 

ansvara för att hålla ihop diskussionerna/hitta ämnen under det forumet. 

16. Nästa möte: 10/4 klockan 16 (i andra hand någon gång under mötet i Göteborg) 

 

Vid tangenterna: 

 

Jan Bergils 

 

 


