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Organ

Medlemsmöte i Svenska Infektionsläkarföreningen

Tid

2011-05-11 16.30-17.15

Plats

Medicinarberget, Göteborg

Närvarande

Jan Källman ordf
Torsten Holmdahl
Anders Johansson
Kristina Cardell
Hans Norrgren
Stephan Stenmark
Jonas Sundén-Cullberg
35 medlemmar

§1

Jan Källman öppnade mötet.

§2

Till mötesordförande valdes Jan Källman .

§3

Till mötessekreterare valdes Stephan Stenmark

§4

Till protokolljusterare valdes Gisela Otto och Tönnes Eilard.

§5

Dagordningen godkändes och fastställdes

§6

Information från styrelsen:

Jan Källman informerade om arbetet med namnbytet på vår specialitet. Vi
benämns sedan några år Infektionsmedicin men vi verkar för ett byte till
Infektionssjukdomar. Redovisning av några besvarade remisser och informerade
om att SCJID övergår till enbart elektronisk tidning där medlemmarna även
fortsättningsvis får den som en del av medlemskapet.
Uppmuntrade alla att även bli medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.
Anders Johansson informerade om programmet till Riksstämman 30/11-2/12
2011. Deadline för abstracts är 26/8.
Ben de Pauw har bjudits in att hålla Justus Ström föreläsningen på temat
invasiva svampinfektioner.
Stephan Stenmark informerade om bildandet av Stramanätverket, en
sammanslutning av de lokala Stramagrupperna i landet. En av uppgifterna är att
hemsidan www.strama.se ska kunna fortsätta att fungera i framtiden trots att
nationella Strama nu ligger inom SMI.
Jonas Sundén-Cullberg informerade om fortbildningsmötet på Vår Gård i
Saltsjöbaden 23-25/5. Tema om kirurgiska infektioner. Kursen är fulltecknad
och återkommer nästa år.
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Inbjudan till höstutbildningen om tuberkulos 17-19/10 på Ulfsunda slott
kommer ut med Infektionsläkaren 2-11 och på hemsidan.
Rapport från ett möte 31/3 i Nätverket för fortbildningsfrågor inom SLF. Pågår
en inventering om vilka utbildningar som arbetsgivarna och
specialitetsföreningarna erbjuder. Det ska införas SPUR liknande inspektioner
av fortbildningen.
Reklam för Infektions-Quiz på www.infektion.net.
Kristina Cardell presenterade sig som redaktör och uppmuntrar medlemmarna
till att skicka in bidrag och tips på artiklar till tidningen.
Deadline för kommande nummer 2011 är 7/9 och 11/10.
Torsten Holmdahl informerade om genomförda och planerade revisioner av
programgrupperna. De nu planerade revisionerna kommer att rymmas inom
befintliga resurser.
Nya säkrare inloggningsrutiner för registret kommer successivt att införas.
Uppmanade till hög inmatningsfrekvens i registren.
§7

Hans Norrgren, skattmästare. redovisade föreningens bokslut 31/12 2010
samt bokslut 31/12 2010 i Göran Sterners resestipendiefond

§8

Revisionsberättelserna för Infektionsläkarföreningen och Göran Sterners
resestipendiefond gällande verksamhetsåret 2010 presenterades av revisor
Harriet Hogevik.
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också beslutades
av mötet.

§9

Inga övriga frågor

§10

Ordförande tackade alla mötesdeltagarna och avslutade mötet

Stephan Stenmark
Facklig sekreterare

Jan Källman
Ordförande

Gisela Otto
Protokolljusterare

Tönnes Eilard.
Protokolljusterare

