
Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi 
 
Protokoll fört måndagen 2013-03-18 vid förberedande möte inför årsmöte 
 
Närvaro: Pia Karlsland Åkeson, Helen Rosenqvist, Carola Kullberg-Lindh, Petter Åberg, Torbjörn Lind, 
Henrik Arnell 
 
§ 1. Mötet öppnats Henrik väljs till sekreterare. 
 
§ 2. Dagordning godkänns med en punkt under övrigt. 
 
§ 3. Tidigare styrelseprotokoll gås igenom av var och en. Godkänns i efterhand med ev. tillägg via mail. 
 
§ 4. Årsmöte 2013: Vi går igenom proceduren och skriftlig dokumentation inkl. kallelse, dagordning, 
verksamhetsberättelse, revision, motioner (inga inkomna), övriga frågor (återväxt och fortsatt verksamhet – 
se dagordning). 
 
§ 5. Utbildningskalendarium 2013-2014 

a) Barnveckan, Karlstad 2013-04-22—26 Vi hinner prata om celiaki (Olof S), FGID (Ola O), Hp 
(Henrik A), IBD (Petter M) + TPN (Henrik A) vid sponsrat lunchmöte under tisdag och onsdag.  
 

b) ESPGHAN Summer school, Nutrition, Prag 2013-05-30—06-03 (www.ess2013.cz) Vi ska göra 
reklam för detta i morgon vid årsmötet + på workshopen. 
 

c) IBD-dagar, Örebro 2013-10—17—18 Detta möte diskuteras inte närmare. 
 

d) TPN-möte, Malmö/Lund – Vi beslutar att preliminärt hålla mötet i vecka 3 eller 4 2014. 
Sannolikt inte i ett workshop-format, utan mer på föreläsningsbasis. Pia återkommer med detaljerna 
och en prel kallelse ska skickas ut före sommarsemestrarna. 

 
e) Barnveckan, Malmö 2014-04-07--11 med NAFLD/NASH och infektiösa hepatiter. Diskuteras ej 

närmare. 
 

f) SPGHN Årsmöte 2014, ti 2014-03-11. OBS! Endast preliminärt. Plats beror av var ev. workshop 
är lämplig att hållas. 

 
§ 6. Vårdprogram: Infliximab, GERD, Laktosintolerans, Hp, FGID – vad blir nästa? 
 
§ 7. Övriga frågor: Vi beslutar att instifta ett årligt pris till den skola (eller till elev, lärare, 
bespisningspersonal, skolsköterska, annan personal, rektor på skolan) som gjort mest för mage-tarm-lever-
bukspottskörtel-nutrition. ”Årets magkänsla” år 2012 går till Hagaskolan, Norrköping för sitt arbete med att 
göra toaletterna mer inbjudande. Beslutas att Petter köper en plakett och en bukett blommor och 
uppvaktar den som äras bör. Pressrelease skrivs av Petter tillsammans med Henrik till tidningarna i 
samband med överlämnandet. 
 
§ 8. Nästa möte 2013-03-19 (Konstituerande) 
 
§ 11. Avslut 
 
 
 
 


