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Protokoll Styrelsemöte för
Svenska Skulder- och Armbågssällskapet
2015-04-09 Luleå
Nåirvarande:
Mikaet Etzner,Ulf Sennerby, Kristian Olsson, Anders Ekelund och Bjöm Salomonsson.

1)

Årsmöte
Diskussion angående årsmötet under morgondagen. Anders Ekelund kan ställa upp
som omvald ordftirande, Mikael Etzner som omvald sekreterare, Ulf Sennerby
likaledes som kassör och Kristian Olsson som ledamot.

2)

Styrelsen
Fundering kring framtiden om attväI1ain Hanna Björnsson som ledamot nästa år och
att hon året därefter kan ta över sekreterarskapet efter ytterligare ett år. Allmänt
diskuterar vi angående en füryngring av styrelsen. Förutom Hanna Bjömsson är
Hampus Mörner ett tänkbart alternativ, även Erika Arverud.
Per Olerud har deklarerut att han vill ingå i styrelsen.

3)

Stipendier
Diskussion angående stipendier. Två stipendier, ett resestipendium på 10 000 kronor
samt även "Best paper stipendium".

Beslut: Bestämde att deadline ftir att söka resestipendiet ställs till 2812 varje år för att
man på årsmötet ska kunna besluta vem som får resestipendiet.

Beträffande Best paper ingen deadline.

Beslut: Resestipendiet 2015 går till Hanna Björnsson, Jönköping för att resa
SECEC i Milano.

4)

till

SECEC
Diskussion angående SECEC. Vad vill vi ha SECEC?
Framfür allt att det kartläggs auskultationsnärverk ft)r yngre SSAS medlemmar att
kunna hälsa på olika prominenta axel- och armbågscentra i världen och framför allt då
i Europa.

Diskussion om att SSAS också bör ha ett eget nätverk för yngre att åkarunt hos olika
äldre kollegor i Sverige.
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5)

SSAS skickar fiirslag SOF att det alltid ska vara två stycken operatörer vid övre
extremitetskirurgi, proteskirurgi som frakturkirurgi.

6) Kommande

arsmöten

gåLr i Odense 12-13 maj
Årsmöte 2017 gär i Uppsala 6-7 apriL

,A.rsmöte 2016

7)

Utbildningskrav
SSAS har lämnat ftirslag till SOF om utbildningskrav och det mesta av fürslagen har
godktints av SOF. SOF önskar också litteraturlista.
Vi planerar att pä hemsidan Iägga en ST-kravlista.

8) Hemsidan

Diskussion angående hemsidan och öppenheten på hemsidan. Björn Salomonsson
kollar upp om man kan ha lösenord ftir att komma in på medlemssidan.

Björn menade också att vi har fått anslag till registret ftjr 2015 och20l6

9)

Nästa styrelsemöte
Planeras preliminärt

Etzner
Sekreterare

till

SOF

i Falun i år.

Anders Ekelund
Ordftirande

