
Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi,  
Styrelsemöte Umeå, 2011-04-04 
 
§1 Mötet öppnades. 
 
§2 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Tidigare styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Detta kommer hädanefter 
också att innebära att sekreteraren vidarebefordrar protokollet till webmaster som lägger upp 
det på hemsidan. 
 
§4 Årsmöte 2011-04-05: 
Utskick gick ut i laga ordning 110328. Karl har skrivit verksamhetsberättelsen för 2010. 
Karl har också gjort förslag till budget 2012, i vilken budgeteras för bidrag till möte/workshop 
med 10000 kr. Diskussion om hur man skulle kunna placera en del av de 144303 kr 
föreningen har, på ett bättre sätt då för närvarande pengarna finns på ett konto utan ränta.  
Karl har gjort en verksamhetsplan för 2012, vilken presenteras. Diskussion om hur man ska 
driva vissa frågor. I projektform? I arbetsgrupper?  
Förslag till årsavgift föreslås fortsatt vara100 kr. Möte med dietister hölls innan dagens 
styrelsemöte.  
 
§5 ESPGHAN önskar en kontaktperson i varje medlemsland. I samband med kongressen 
varje år hålls ett möte dit man önskar kontaktpersoner i respektive land. Styrelsen föreslår att 
SPGHANs ordförande blir denna kontaktperson. 
 
§6 Vårdprogram BLF. BLF vill ha tillgång till alla pm direkt från BLFs hemsida. Karl svarar 
att vi tycker det är bra att man länkar pm på detta sätt.  
 
§7 Remiss från BLF/SLS/Socialstyrelsen om ‘God nutritionsvård och behandling av 
undernäring inom vård och omsorg’. Henrik och Torbjörn har jobbat med denna fråga och 
kommer att besvara remissen.  
 
§8 Övriga frågor. Maria Forssberg har fått en fråga från Lars Marthinssen om vart man ska 
skicka prov för analys av disackaridaser när man nu inte längre kan skicka detta till Danmark. 
Henrik meddelar att man fortfarande analyserar disackaridaser på Södersjukhuset. Biopsierna 
lägges i NaCl, fryses därefter och skickas till metabollab, SÖS, Stockholm. Stipendier till 
nästa ESPGHAN Summer School ska diskuteras i morgon.  
 
§9 Nästa möte är det konstituerande 110405, direkt efter årsmötet. Därefter nästa telefonmöte 
17/5 kl. 16. 
 
§10 Mötet avslutas. 
 
Vid datorn 
 
Carola Kullberg-Lindh 


