
Svenska föreningen för Pediatrisk 
Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi 
Tisdag 14 maj 2019 kl.16.10.-17.10  

Styrelsemöte per telefon. 

Närvarande: Petter Malmborg, Agneta Uusijärvi, Staffan Berglund, Marianne Malmquist, Lars 
Ekstav, Sara Björck. 

Protokoll 

§ 1. Mötet öppnades. Sara Björck valdes till mötessekreterare. 

§ 2. Dagordningen godkändes utan tillägg. 

§ 3. Protokoll från årsmötet gicks igenom. Årsmötesprotokollet ändrades under § 13 Val av 
funktionärer för tiden till nästa årsmöte:/…/Staffan Berglund-Sekreterare /…/  

Lars E gör denna ändring.  

§ 4. Nomineringar till arbetsgrupper från de Nationella programområdena. SPGHN har 
nominerat till IBD-gruppen: Pernilla Stenström, Helena Rolandsdotter och Ulrika Fagerberg. 
Till cirros-gruppen har Timo Käppi nominerats. Ingen har nominerats till Appendicit-gruppen.  

§ 5. Hemsidan. Styrelseinformation måste uppdateras. Lars E är webb-ansvarig och 
kommunicerar med webb-master Marianne Bergström. Lars tar gärna emot förslag på 
aktuella utbildningar, nya avhandlingar etc. Hela styrelsen får i uppdrag att gå igenom 
hemsidan för översiktlig faktagranskning inför uppdatering.  

Hur kommunicerar vi med medlemmar? Mail-listan behöver uppdateras. Mail-listan skickas 
ut till styrelsen för uppdatering (även icke-betalande gastro-inriktade barnläkare får gärna 
vara med). Info om medlemsavgiften behöver uppdateras på hemsidan.   

§ 6. Lars E rapporterade om Barnveckan 2019 i Örebro. Gastrodagen var uppskattad av 
deltagare och fick bra kritik. Barnveckan 2020 i Växjö är 30/3- 2/4 med tema ”Barnet i tiden”. 
Senast 1/9 önskar man ett preliminärt program för gastro-dagen från SPGHN. Förslag: IBS, 
IBD och graviditet, NAFLD, IBD och psykisk hälsa. Marianne M får i uppdrag att höra med 
arrangörerna om mer exakta detaljer och önskemål.  

§ 7. Petter M redovisar barn-programmet som var på Gastrodagarna 2019 i Jönköping. 
Programmet var uppskattat av deltagare.  

§ 8. Petter M föreslår ny representant till luminala utskottet (SGF). Petter M undersöker om 
medlem i föreningen Bernadetta Majerczyk kan företräda styrelsen som SPGHN:s 
representant och adjungeras till våra styrelsemöten.  

§ 9. Lars E redovisar att programmet kommer att skickas ut i maj för Barn-IBD dagarna 2019. 
Föreslås att info går ut i Gastrokuriren om utbildningen. 

§ 10. Konstitutioneringsmötesprotokollet är påväg till Petter M från Lars E att bifogas 
firmateckningsdokumentet. SPGHN har ansökt om del av överskott från BLF-barnveckan. 

§ 11. Årets magkänsla 2018 är sedan tidigare utsedd och pristagaren meddelas via Agneta U. 
Prisutdelning skall ske vid Barn-IBD-dgr 10-11/10 2019 live eller via länk. Lars E gör diplomet 
(motivering skickas från Agneta U). Årets magkänsla 2019 tas beslut om till hösten. 



§ 12. Årsmöte 2020 – förslag på samtidig workshop diskuterades (EoE, AIH, förstoppning). 

§ 13. Inga övriga frågor diskuterades. Nytt möte bokades till 27/8 kl 16:10-17:10. 

 

Vid pennan, 

 

Sara Björck 


