Styrelsemöte SSAS i Linköping 18 april Linköping
1) Mötets öppnande
2) Deltagande: Hanna Hallgren, Lars Adolfsson, Christian Olsson, Henrik Ahlborg,
Viktor Hiding, Schwann Koschnau, Ulf Sennerby, Björn Salomonsson,
Anders Ekelund
3) Dagordningen och föregående styrelsemötesprotokoll godkänns
4) Val av mötessekreterare och justeringsman
Hanna Hallgren sekreterare, Christian Olsson justeringsman
5) Avstämning inför årsmötet genomfördes.
Diskussion förs angående medlemskap i föreningen av icke-läkare och beslutet blir
enhälligt att läkare är målgruppen för föreningen och att en översyn av stadgetexten
kommer att ske! Förslag på ny text kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.
6) Ekonomisk rapport.
Föreningen har fortsatt god ekonomi med soliditet 99%, inga lån, årets resultat 15000
kr plus.
7) NKO uppdrag-lägesrapport
Arbetet fortgår och bedömningen är att det kommer vara klart mot slutet av 2018.
8) Stipendier
Då ekonomin är god beslutas att summan kan höjas till 20000.
9) ”Best national society paper”
Det har inte inkommit några ansökningar.
10) Nästa SSAS årsmöte 2019
2019 är det skandinaviskt möte i Helsingfors och styrelsen beslutar att föreningen kan
ge motiverade bidrag till deltagare som ska föreläsa på detta möte. Diskussion förs med
Jönköping om att de ska arrangera årsmötet 2020 och Helsingborg har visat intresse för
att eventuellt ta hand om mötet 2021. Diskussion förs om att SSAS ska
arrangera en 1-dagskurs i anslutning till SoF i Norrköping. Hanna tar en diskussion
med arrangörer i Norrköping angående detta evenmang.
11) SECEC möte i Sverige?
Inte aktuellt 2021 men möjligtvis längre fram. Anders Ekelund för fortsatt dialog med
SECEC angående detta.
12) Medlemsansökan och medlemsregister
För att förenkla medlemsansökan ombeds Björn att flytta fram
medlemsansökningblanketten till startsidan. Medlemmar ska fortsatt skicka ifylld
blankett till kassören Ulf Sennerby. Med anledning av GDPR lagen och att det inte går
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att hålla vårt medlemsregister på hemsidan uppdaterat beslutas att detta tas bort från
hemsidan.
13) Bakjoursskolan
Bakjoursskolan är nu en etablerad kurs som SSAS kommer att ta ansvar för
tillsammans de övriga delföreningarna. En kurs pågår och nästa kommer att påbörjas
parallellt.
14) Nästa styrelsemöte
Geneve under SECEC mötet
Hanna Björnsson Hallgren sekr

Christian Olsson justeringsman
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