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§1

Ordförande Å. Ö. öppnade mötet.

§2

Till protokolljusterare jämte ordföranden valdes B-M. E.

§3

Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående protokoll från styrelsemötet den 15 mars 2005 granskades och
fastställdes. Därefter lades protokollet till handlingarna

§ 5 Rapport från facklige sekreteraren G. G.
Chölmötet hålls, som föregående år, på Johannesbergs slott, Rimbo, 20-21
oktober. Till ämnen för mötet föreslås vårdgarantin, prioriteringsarbetet
inom föreningen, samt specialiteten infektionsmedicins framtida policy.
Denna fråga avhandlas även i ett speciellt framtidsseminarium dagen innan
chöl-mötet. Mats Haglund kommer att presentera ett inlägg angående
chefers arbetsmiljö under chölmötet.
Ordföranden i RAF efterfrågar en översyn av föreningens nuvarande
representation i referensgruppen. Mandat för tre år föreslås för ledamöter i
RAF. Styrelsen beslutade att ge de tre nuvarande representanterna mandat
för en sådan period efter att dessa tillfrågats om att kvarstå.
De medicinska revisionerna av landets kliniker har på senare tid varit få.
Styrelsen diskuterade hur antalet revisioner ska kunna ökas. Styrelsen
beslutade att ge sammankallande i revisorsgruppen Mats Erntell i uppdrag
att samla revisorerna för att diskutera arbetsformerna.
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§ 6 Redaktörens ärenden E. S.
Innehållet i Infektionsläkaren nr 3 (vol. 9) 2005 föredrogs av E. S. Deadline
för nummer 3 är 28 augusti. Annons för framtidsseminariet om specialiteten
publiceras i detta nr. E-post med material till Mediahuset förmedlas via
gunnar@mediahuset.se.
§ 7 Rapport från vetenskaplige sekreteraren P. F.
Symposiefördelningen vid årets Riksstämma i Älvsjö diskuterades.
§ 8 Rapport från skattmästaren B. W.
B. W. redogjorde för delårsbokslutet.
Som nya ordinarie medlemmar i föreningen antogs:
Niklas Edner (Huddinge), Camilla Håkangård (Malmö) och Bushra
Ibrahim-Baker (Helsingborg).
§ 9 Rapport från fortbildningsansvariga G. Oo.
Föreningens fortbildning i Tallinn 21-24 april genomfört med goda vitsord.
Medlemmarnas önskan är att detta möte även kommande år ska hållas
utomlands. Föreningens fortbildning i intensivvård för infektionsläkare ges
6-7 oktober i Lund.
§ 10 Frågor angående yngre läkare och SPUK G. On.
Anders Thalme ersätter Robert Schvarcz som ledamot i SPUK.
SPUK förhåller sig positivt till att samtliga SK-kurser, äkta och egna, bör
vara IPULS-granskade.
Ämnesval och arrangemang för Ungt Forum i anslutning till Riksstämman
diskuterades. Mötet förläggs till Karolinska universitetssjukhuset. Ett
fallseminarium planeras till januari 2006.
§ 11 Programgrupper B-M. E.
Programgruppen UVI är under hösten klara för tryckning. Svensk
ortopedisk förening vill köpa Programgruppsarbetet ortopediska infektioner
till sina samtliga medlemmar. Till den kommande programgruppen Sepis
har Inger Julander, Mia Furebring, Peter Lanbeck och Lars Ljungström
anmält intresse. Utrymme finns för fler deltagare.
§ 12 Styrelsens arbetsformer
Styrelsens internat förläggs till Eriksberg i Blekinge 5-7 september.
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§ 13 Övriga frågor
Föreningen kommer att hålla ett Framtidsseminarium i Stockholm 19
oktober angående infektionsspecialiteten och infektionsklinikernas
verksamhet för att ta fram en tydligare profil för infektionsklinikernas roll i
vården. Styrelsen beslutade att fastställa kostnaden till 500 kr per deltagare.
Föreningen har möjlighet att nominera till vice ordförande och övrig
ledamot i Svenska läkaresällskapets Nämnd. Frågan om intresseanmälan
föreläggs kommande medlemsmöte.
Ann Atlas har, som representant för Föreningen läkare mot AIDS, önskat
styrelsens stöd för att tjänstgöring vid kliniker i annat land kan
tillgodogöras som del i ST-tjänstgöring. Föreningen stöder att en viss del av
ST-tjänstgöringen kan fullgöras i annat land om den är relevant för
specialistutbildningen och har godkänts av verksamhetschefen.

§ 14

Ordförande Å. Ö. avslutade mötet.

Göran Günther
Facklig sekreterare

Åke Örtqvist
Ordförande

Britt-Marie Eriksson
Protokolljusterare

