
 
 

 

Styrelsemöte SBKF 160321 

Möte via Gertrud 
Närvarande: Håkan Wåhlander (HW), Cecilia Olofsson (CO), Peter Munkhammar 

(PM),Maria Alpman (MA), Solweig Harling (SH) 

 

§1.  Mötet öppnades av HW 

 

§2.  Dagordning godkändes 

 

§3.  Föregående protokoll godkändes 

 

§4.  Föreningens ekonomi är oförändrad sedan föregående möte. En ekonomisk rapport för 

det gångna året är skriven av PM och finns på hemsidan. 

 
§5.  Möte rörande habilitering för hjärtbarn hölls den 2/3. Tyvärr kunde ingen från styrelsen 

närvara. Nästa möte är planerat till den 25/4. Ev. kan HW vara med. 

 

§6.  Ansökan för att hålla AEPC möte i Göteborg 2019 är inskickat och AEPC:s styrelse 

kommer på besök till Göteborg 3 maj. 

 

§7.  Valberedningens arbete 2016 pågår. Alla i styrelsen förutom SH blir kvar om detta är 

valberedningens önskan. SH föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen 2017 tillsammans 

med Ulf Ergander alternativt Per Larsson. SH kommer att kontakta dessa. 

 

§8.  Önskvärt med barnkardiologiskt inslag på svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte 2017. 

Detta kan planeras först när vi vet datum för Barnveckan 2017. 

I år sammanfaller mötet med Barnveckan varför vi valt att avstå deltagande i mötet i år. 

HW har granskat ett 20 tal abstrakt inför årets möte. 

 

§9.  Årsmöte kommer att hållas på Barnveckan 2016. HW har skrivit en 

verksamhetsberättelse och PM en ekonomisk rapport som finns på hemsidan. Dokumenten 

kommer att signeras av styrelsen i samband med årsmötet. Kallelse till årsmötet skickas ut av 

SH senast 2 veckor innan årsmötet den 28/4. Det barnkardiologiska programmet 28/4 är klart 

med föreläsningar av HW, PM, CO, MA och SH samt deltagande i EKG seminarium av MA 

och HW. 

 

§10. Sedan senaste styrelsemötet har det inte skett något möte rörande SWEDCON. 

 

§11. Inga nya medlemmar har tillkommit sedan senaste styrelsemötet. 

 



§12. Förslag om att ”Svartåkursen” skall permanentas som en SK kurs innehållande 

kursämnen för ST i barnkardiologi. MA kommer att fråga Per Winberg som är en av 

initiativtagarna för kursen om han vill fortsätta att ha del i arrangemang av sådan kurs. 

PM önskar att ytterligaren en person tillsammans med honom sköter hemsidan. 

 

§13. Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte i samband med årsmötet 

 

§14. Mötets avslutades av HW 

 

För styrelsen 160321 

 

Solweig Harling 

 


