Protokoll telefonmöte - styrelsen Svensk Förening för Klinisk
Cytologi (SFKC) 1508258 kl 14:00-15:05
Närvarande:
Christina Kåbjörn, Janne Malina, Henryk Domanski, Louise Pettersson, Lars Övergaard
Frånvarande:
Evrim Inekci, Edneia Tani, Henrik Edvardsson

1. Christina Kåbjörn tar ordföranderollen som sittande ordförande och mötet öppnas.

2. Godkännande av protokoll.
Övriga frågor
Henryk Domanski vill ta upp europeiskt cytologimöte + tutorial.

3. Hemsida
Styrelsen testar ny hemsida som inte har lanserats. Kommentarer ges. Vissa ändringar utförs.
Christina administrerar hemsidan tills vidare. Betydligt billigare alternativ, 600kr per år.
Christina jobbar med hemsidan. Resten av styrelsen skall testa med jämna mellanrum. När och om vi
är nöjda kommer hemsidan att lanseras för medlemmarna och den gamla att stängas ner.

4. Stipendium – rapporter
Inget cytodiagnostikerstipendium delades ut.
Fem personer hade sökt Nasiell och samtliga erhöll pengar.
Rapport har inkommit från Ingela Granqvist – se bifogad rapport.
Rapport har ej inkommit ännu från Anoosheh Nazemroaya, Edneia Tani, Jurate Asmundsson och
Ingrid Norman. Jurate har varit på sin kurs, de andra har ännu inte åkt.

5. Vårmöte Karlstad
Henrik Edvardsson är ej närvarande. Tanken är att cytologi kan vävas in i de föreläsningar där det är
lämpligt. Detta kommer att vara föreläsarberoende. Henrik var med när frågan togs upp på
patologföreningens styrelsemöte.

6. CD-utbildning
En planerad utbildning finns. Förändringar i studieplanen är gjorda. Ärendet ligger för närvarande hos
dekanus. Skall in i utbildningskatalogen under hösten med planerad start hösten 2016.

7. Equalis/KVAST
Inget nytt.

8. Träff IRL
Göteborg december, Clarion Post. 10:00-16:00. Prel 151207.
Christina hör med hotellet.

9. Nästa tel möte
151023 9:00
Louise bokar.

10. Övriga frågor.
Var skall tutorial 2018 vara? Stockholm är tveksamma. Göteborg är även intressant. Christina hör
med ledningen i Göteborg.
Till styrelsemötet i Göteborg i december skall styrelsen fundera över kommittéer; lokal organisations
+ scientific till det stora cytologimötet i Skåne 2019. Plan är att Henryk, Christina och Janne Malina
skall träffa kongressarrangörer.

11. Christina avslutar mötet.

Louise Pettersson
sekreterare Svensk förening för Klinisk Cytologi

justerat av
Christina Kåbjörn
ordförande Svensk förening för Klinisk Cytologi

