
Protokoll	  fört	  den	  2013-‐03-‐12	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  
föreningen	  för	  Pediatrisk	  Gastroenterologi,	  Nutrition	  och	  
Hepatologi.	  
	  
Närvarande:	  Henrik	  Arnell,	  Carola	  Kullberg-‐Lindh,	  Petter	  Åberg	  
och	  Helen	  Rosenqvist.	  
	  
§	  1	  Mötet	  öppnades.	  
	  
§	  2	  Till	  mötessekreterare	  valdes	  Helen	  Rosenqvist.	  
	  
§	  3	  Föregående	  mötes	  protokoll	  godkändes	  och	  justerades.	  
Torbjörn	  Lindh	  ombeds	  skicka	  protokollet	  till	  webmaster.	  
	  
§	  4	  Efter	  att	  styrelsemedlemmarna	  läst	  och	  haft	  synpunkter	  på	  
Henriks	  första	  utkast	  gällande	  kvalitetssäkring	  av	  endoskopier	  är	  
nu	  detta	  skickat	  till	  IBD	  gruppen	  för	  fortsatt	  bearbetning.	  
	  
§	  5	  Helicobacter	  pylori-‐vårdprogrammet	  har	  åter	  varit	  på	  remiss	  
till	  mötesdeltagarna	  och	  kommande	  veckan	  blir	  den	  slutliga	  
versionen	  klar.	  
	  
§	  6	  Kommande	  möte.	  
	  
-‐ Till	  FGID	  mötet	  d	  19/3	  2013	  är	  55	  st	  anmälda.	  	  
-‐ Barnveckan	  i	  Karlstad	  22	  -‐26/4	  med	  flera	  
Gastroenterologiska	  problemområden	  representerade	  
hoppas	  vi	  bli	  ett	  välbesökt	  möte.	  

-‐ IBD-‐dagarna	  går	  av	  stapeln	  i	  Örebro	  17	  -‐18/10.	  
-‐ Parenteral	  Nutritionsmöte	  planeras	  i	  Lund-‐Malmö	  i	  början	  
av	  2014.	  	  Datum	  saknas.	  Helen	  kontaktar	  Pia	  för	  närmare	  
besked.	  

-‐ Tema	  för	  framtida	  möte	  –Hur	  förebygger	  vi	  NAFLD?	  	  Stort	  
intresse	  för	  olika	  ämnesområde	  och	  skulle	  därför	  passa	  väl	  
för	  Barnveckan	  2014.	  

	  
§	  7	  Årsmöte	  19/3	  2014	  -‐	  genomgång	  av	  formalia	  



-‐ Verksamhetsberättelsen	  är	  skriven	  
-‐ Revisor	  Lars	  Browaldh	  inkommer	  med	  revisionsberättelsen	  
-‐ Lars	  Stenhammar	  rapporterar	  från	  Celiakiarbetsgruppens	  
arbete	  

-‐ Inga	  motioner	  inkomna	  
-‐ På	  mötet	  kommer	  webenkäten	  presenteras	  om	  framtidens	  
behov	  av	  gastroenterologiskt	  kompetenta	  läkare	  och	  hur	  
rustade	  vi	  är	  inför	  kommande	  generationsväxling.	  Enkäten	  
skickades	  till	  samtliga	  Verksamhetschefer.	  

-‐ Valberedning	  har	  lämnat	  följande	  förslag	  på	  nya	  
styrelsemedlemmar.	  Audur	  Gudjonsdottir,	  Drottning	  Silvias	  
Barn-‐	  och	  ungdomssjukhus	  samt	  Bernadetta	  Majerczyk,	  
Mälarsjukhuset	  Eskilstuna.	  

-‐ Ekonomi:	  Budgetförslag	  kommer	  att	  lämnas.	  
-‐ Årsmötets	  deltagare	  kommer	  att	  få	  ge	  förslag	  om	  hur	  
föreningens	  pengar	  ska	  användas	  på	  bästa	  sätt.	  

-‐ Ska	  pengar	  flyttas	  över	  till	  ytterligare	  bättre	  räntande	  
konton?	  

-‐ Årets	  Summer	  school-‐ämne	  blir	  Nutrition	  och	  hålls	  i	  Prag.	  
-‐ Stipendier	  kommer	  att	  delas	  ut	  med	  max	  SEK	  20.000	  totalt,	  
max	  50%	  av	  kostnaden/person/deltagaravgift.	  
	  

§	  8	  Congrex	  har	  hört	  av	  sig	  och	  erbjuder	  (säljer)	  sina	  tjänster	  	  
inför	  	  större	  möten.	  
	  
§	  9	  Hagaskolan	  i	  Norrköping	  har	  förbättrat,	  moderniserat	  sina	  
toaletter	  för	  att	  göra	  dessa	  mer	  gästvänliga.	  Vi	  bestämmer	  att	  
skolan	  på	  något	  sätt	  ska	  uppmärksammas	  från	  föreningen.	  
Instifta	  ett	  årligt	  pris	  till	  tarmvänlig	  insats?	  
	  
§	  10	  Förberedande	  möte	  inför	  årsmötet	  äger	  rum	  på	  restaurang	  
AG	  37.	  Kronobergsgatan	  37.	  Måndagen	  den	  18	  mars.	  
	  
Vid	  protokollet	  	   	  
	  
Helen	  Rosenqvist	  

	  


