Protokoil Årsmöte för
Svenska Skulder- och Armbågssällskapet
10 april 2015 i Luleå
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Till mötesordftirande valdes Anders Ekelund och till

mötessekreterare valdes

Ulf

Sennerby.
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Till justeringsmän valdes Jan Nowak och Fredrik Röding

$3

Mötet befanns behörigen utlyst.

$4

Se verksamhetsberättelse på hemsidan.

Tillägg;

Skandinaviskt möte 12-13 maJ2016 i Odense Danmark. Enligt prelimintirt
program kommer då rotatorkuffskador, protesrevisioner och frakturplastiker att
avhandlas. I tillägg också något armbågstema.

Finland önskar ansluta till samarbetet vi har mellan Sverige, Norge och Danmark.
Inget beslut änawtat àn att de finska kollegorna är välkomna till mötena.
Anders Ekelund informerar om att füreningen klagat över att delftireningarna inte
fick ftirfrågan om deltagande på SOF i Helsingborg. SSAS kommer atlha
program på SOF i Falun onsdag eftermiddag vecka 35.

Ämnen; AC-luxationer, klavikelfrakturer samt stemoclavicular patologi.
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Anders Ekelund numer ordfürande i SECEC medfskommitté. Ska titta på krav
ftir de olika medlemsnivåerna.

Information om att man kan söka rese-, auskultationsstipendier senast2Sl2
innevarande år. En gang per medlem och år.
Påminnelse om SK-kurs i Malmö i AN regi.

Information om att SSAS styrelse har lämnat ftirslag till SOF och ST
utbildningskrav, efter förfrågan från SOF. Det mesta av förslagen godkändes. SOF
önskar nu också få förslag till ref litteratur inom området axel och armbåge.
Medlemmar uppmanas skicka ftirslag till Anders Ekelund. Länk på hemsidan till
ST-kravlistan ska läggas in.
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Redovisning av råikenskapema fû 2014.
Frågor om inte füreningen kan instifta fler stipendier. Både resa"/auskultation och

litteratur. Ulf undersöker med redovisningsbyrån om detta kan ge problem
skattetekniskt ftir någon av partema.
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Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014

$7

Medlemsavgiften oförändrad för 20 1 5.

$8

Val av ledamöter i styrelsen
Omval av Anders Ekelund till ordftirande, Mikael Etzner till sekreterare,
Serurerby

till

kassör och Christian Olsson

Ulf

till ledamot.

Valberedningen aviserar att man siktar mot att fa in kvinnor i slyrelsen och att
också beakta att det krävs en ftiryngring framöver.
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Nyval av Hans Rahme till revisor. Per Olerud till omval.
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Till valberedningen omvaldes Anders Nordqvist

$
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och

Bjöm Salomonsson

Stipendier till studieresor och forskningsprojekt.
Avhandlat inom $4 och $5.

Björn Salomonsson informerar, som SECEC delegat, om att SECEC framfört
klagomål till American JBJS om deras nyinftirda avgift på 250$ för att få artiklar
bedömda till publicering. Betalas inte tillbaka även om publicering uteblir.
SECEC önskar öka samarbetet med nationella foreningar. Anders Ekelund har
skrivit till föreningama men har hittills dålig respons, få svar.
SECEC möte i Sydkorea 2016
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Inga inkomna motioner.

Information fran axelregistret av Björn Salomonsson. Visning av hur dynamiska
redovisning av resultat kan hanteras.
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Hans Rahme ej närvarande.
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Henrik Ahlborg ej närvarande.
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Information om SSAS möte2017 kommer att planeras in
Uppmaning

till

till

6-714.

medlemmama att antnäla adressändringar.

SSAS ska lämna rekommendationer om vi anser det nödvrindigt attha kompetent
assistent (ft)reträdsvis lakare) vid kirurgi på övre extremiteten. Motion som ska
lämnas till SOF styrelse inför SOF i Falun 2015.

Bjöm Salomonsson ska titta på möjligheten att kunna ha en intern sida med inlogg
på hemsidan. Detta för att medlemmama ska kunna ha en möjlighet att komma åt
kontaktuppgifter på kollegorna.

I

Meddelas att Hanna Björnsson Hallgren Linköping tilldelas årets resestipendium
på 10 000 kronor.
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Namnuppläsning av tolv nytillkomna medlemmar i ftireningen.

$le

Mötet avslutades.
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