Protokoll från styrelsemöte i SVESEK
Tid: 23/8 2019
Plats: Best Western Princess Hotell, Norrköping
Närvarande: Bengt Jeppsson, ordförande, Gunnar Edlund,
sekreterare, Joar Svanvik, kassör, Britten Klöfver Ståhl,
ledamot, Stig-Olof Almgren, ledamot, Urban Wingren,
adjungerad, tillträdande sekreterare 2020.
§1 Ordförande öppnar mötet och redogör för
förberedelserna inför Kirurgveckan och annat aktuellt
§2 Kassören redogör för ekonomin, som befinns vara i
balans.
§3 Preliminära tankar inför Kirurgveckan 2020
a) "Alternativmedicin - Asplundska tankar", förslag från
Urban. Asplund har även gjort en utredning gällande krav på
utbildning för blivande läkare. Urban kommer att "dra i
denna tråd".
b) Bengt skall tillfråga professor i litteraturvetenskap
Anders Palm vid Lunds universitet, eldsjäl bakom "Medical
Humanities". Anders Palm är även Medicine Hedersdoktor i
Lund. Ev. kommer en medicine studerande att inbjudas.
c) Joar Svanvik föreslog Christer Fuglesang inom ämnet
Rymdmedicin. Joar skall göra en preliminär förfrågan.
d) Bengt skall tillfråga Henrik Widegren, inom ämnet ÖNHkirurgi
e) Som alternativ inom ämnet audiologi, särskilt
hörselförbättrande åtgärder, nämndes Roland Rydell, Lund
och Anders Björklund, Lund
f) Urban föreslog som alternativ professor Claes Möller, ÖNH
och audiologi, Örebro. Urban gör en preliminär förfrågan.
g) Urban kommer även att tillfråga Johanna Österberg, Mora,
aktiv inom laparoskopisk kirurgi
h) Ytterligare namn, som nämndes var Professor emeritus
Berndt Ehinger, ögonläkare, Lund

i) Tänkbara föreläsare "på väntelista" föreslogs: Göran
Hellers, angående sjukhusbyggen, och Kent Jönsson
angående tjänstgöring utomlands.
Än så länge är detta förslag och alla kan givetvis inte komma
ifråga vid kommande SVESEK-möte i Luleå 2020.
Vid kommande styrelsemöte i Stockholm i december bereds
förslagen ytterligare.
§4 Ordföranden tog upp frågan om kostnadsreduktion för
seniorer. Frågan kommer att tas upp igen i styrelsen.
§5 Kommande styrelsemöte går av stapeln 4/12 i
Stockholm.
§6 Medlemsbrev avses framöver sändas ut per ytpost,
eftersom det framkom önskemål därom under årsmötet
§7 Mötet avslutas
Bengt Jeppsson, ordförande
Gunnar Edlund, sekreterare

