Protokoll telefonmöte
Styrelsen Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC)
2017-02-06 kl 15:0 0-15:45
Närvarande: Christina Kåbjörn (CK), Henryk Domanski, Eva Darai-Ramqvist, Henrik
Edvardsson och Katalin Dobra (Sekreterare)

1. Ordförande Christina Kåbjörn (CK) hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Sekreterare: Katalin Dobra
2. Dagordningen bifölls med följande innehåll:
- Cervixcytologi – KVAST progress
- Tutorial – progress
- Stipendium
- Vårmöte patologi/Cytologi Malmö - Program
- Medlemsavgifter
- Europeisk Cytologi Kongress Malmö 2019-Uppföljning
3. Cervixcytologi – KVAST progress
- Henrik Edvardsson informerade om att KVAST gruppen har haft sammanträde den 1
februari på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
- På mötet diskuterades bland annat kvalitetsindikatorer och de två kommande utskicken.
Alla dessa följer tidplanen.
- Ingen diagnostisk utskick görs 2017
- Henrik skickar ut protokoll
4. Tutorial i Göteborg 5-9 juni 2017- Progress.
-

Christina Kåbjörn informerar om att intresset är stort för Tutorial och att deltagare
från 15 olika länder har anmält intresse
Frågan om betalningsvillkor för deltagare förtydligades
Resa och hotellvistelsen bokas av föreläsarna själva sedan skickas kvitton till
Ambrogio Fassina, ambrogio.fassina@unipd.it

5. Stipendium
-

Sista ansökningsdag börjar närma sig
Information och dialog fördes kring regler, beslutsprocess och praktisk förfarande
efter att ansökningstiden har gått ut

6. Vårmöte patologi/Cytologi Malmö

- Katalin Dobra påpekar att på annonsen för Vårmötet i Malmö har cytologin inte nämnts.
Detta skapar osäkerhet hos de som är intresserade av detta inslag i programmet.
- Henryk Domanski tar upp frågan lokalt med de som svarar för annons och publicitet och försöker
åtgärda detta

- Christina Kåbjörn föreslog att annonsera detta evenemang genom vår hemsida.
- Henryk Domanski informerar om att programmet är satt för Vårmötet och vi gick igenom när ett
styrelsemöte är lämpligt att hålla
- Henryk efterfrågar namnen på de som håller korta presentationer i Malmö så snart som möjligt
- Beslutades att ett fall till presenteras från Lund utöver den redan planerade

7. Medlemsavgifter
Eva Darai-Ramqvist informerar om att de flesta medlemmarna har betalt sina avgifter för 2015-2016,
de som inte har gjort det får en påminnelse.
Betalningspåminnelse går ut även för alla medlemmar för 2017.

8. Europeisk Cytologi Kongress Malmö 2019-Uppföljning
Henryk Domanski efterfrågar förslag till vetenskaplig kommitté till början av mars

Arbetsmötet planeras till den 3 april 2017 enligt tidigare tidsplan
9. Nästa telefonmöte
13 mars 2017 kl 15.00-16.

Katalin Dobra
sekreterare Svensk förening för Klinisk Cytologi

justerat av
Christina Kåbjörn
ordförande Svensk förening för Klinisk Cytologi

