Telefonmöte - Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi
Tisdagen 2015-02-25 kl 16.45-17.45
Närvarande: Birgitta Davidsson-Barden, Petter Åberg, Henrik Arnell, Bernadetta Majerczyk
§ 1. Mötet öppnades av Henrik Arnell. Till sekreterare valdes Petter.
§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg av 2 ämnen för diskussion under övriga frågor:
§ 3. Genomgång av protokoll 150113, som Bernadetta justerar och skickar till webmaster.
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter
a) Remissvar Speciallivsmedel till barn och unga senast 12 feb . Henrik inskickat kort svar stödjande
den föreslagna linjen.
b) Om Mats och hemsidan. Webmaster Mats har meddelat att han söker en efterträdare. Vi tar upp
frågan vid årsmöte. Ett förslag är att ta fram en arbetsbeskrivning utifrån uppgifter från Marianne
Bergström webmaster för BLFs hemsida kring hur mycket hjälp vi kan få vid ev konvertering till BLFs
webformat och server. Förs upp på dagordning för årsmötet.
c) Om Leverveckan – hur gick det? Enligt uppgift nöjda deltagare. Hittills inkomna fakturor på 7
deltagare ur föreningen.
d) Nomineringar till Årets magkänsla?
Ännu inte någon föreslagen kandidat. Vi fortsätter leta tänkbara vinnare.
§ 5. Planerade aktiviteter 2015
a) Barnveckan 20-23 april med gastrodag och styrelsemöte 21/4
b) SPGHN Årsmöte 21/4 17.00-17.45, rum 307
a. Kallelse enligt stadgar ut senast 24/3 inkl info om att motioner ska vara inne 7/4.
Meddelande om mötet utskickat i i Henriks senaste medlemsbrev 8 v före enl stadgar.
b. Verksamhetsberättelse – författas av Henrik, medskickas kallelse till årsmöte.
c. Förvaltningsberättelse + budget – skrives av Petter och medskickas kallelse och till revisor.
d. Revisionsberättelse (Lars B)
e. Valberedning (Ulrika F, Lars E, Urban T)
f. Diskussion om aktiviteter 2015-16 . Brainstorm kring tänkta workshops och möten. I
styrelsearbetet blir arb med ny hemsida sannolikt aktuellt.
§ 6. Summer schools
a) Aktuella Summer Schools under att annonsera? Bernadetta meddelar att inget nytt anslagits.
b) Nyinkomna ansökningar om bidrag? – inga nya ansökningar.
§ 7. Ekonomi, nya medlemmar? (Petter)
Medlemslistan reviderad utifrån att medlemmar som inte betalat avgift 2014 kontaktats, många har
återupptagit betalning, flera meddelat att de uppnått avgiftsbefriad ålder, ett fåtal har utträtt. De som ej
betalat sedan 2011 och inte hörsammat uppmaning om ny betalning har borttagits från medlemslistan.
Associerade medlemmar dvs. sköterskor och dietister har inte uppmanats betala.
§ 8. Övriga frågor
Celiakiarbetsgruppen efterhört möjligheten att nyttja vårt konto för inbetalningar från sponsorer och
fakturering av kostnader i samband med planerat möte. Förfrågan bifalles.
§ 9. Nästa telefonmöte?
a) ons 8/4 2015 kl 16.00-17.00
§ 10. Avslut

