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Styrelsemöte nr: 3, 2022
Tidpunkt: Fredag 25/3 2022 kl. 13.00-14.00
Lokal: ZOOM-möte
Närvarande: Greta Gustafsson (GG), Anna Rostedt Punga (ARP), Rebecca Hammersjö (RH),
Mikael Elam (ME)
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Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Val av mötesordförande (GG), mötessekreterare (ARP) och justerare (ME)
Anmälan av övriga frågor: Utbildningsutskottet undrar om de kan lägga upp
information till hemsidan själva.
Konstituering av styrelsen
- Ordförande: Greta Gustafsson
- Vetenskaplig sekreterare: Anna Rostedt Punga
- Facklig sekreterare: Salvador Amezcua
- Skattmästare: Lars Hyllienmark
- Övriga ledamöter (3 st): Lisa Bergström, Mikael Elam, Rebecca Hammersjö
- Suppleanter: (2 st): Kathe Dahlbom, Kaveh Pourhamidi
Övriga val som styrelsen beslutar om; hemsidesansvarig: Greta Gustafsson,
hemsideadministratör: Mathias Carlsson.
Beslut om firmatecknare för föreningen: Lars Hyllienmark.
Fördelning av arbetsuppgifter
- GG informerar Svenska Läkaresällskapet om nya styrelsen samt om vem som
är sektionsfunktionär (ARP).
- SA informerar Sveriges Läkarförbund om nya styrelsen
- SA informerar Sveriges Läkarförbund om nya medlemsavgifterna
- SA informerar Sveriges Läkarförbund om nya läkarmedlemmar
Årsmöte SFKNF 2022 i Uppsala, reflektioner (alla): positiv feedback på
programmets kvalitet och innehåll trots hybridformatet på mötet.
Neurofysdagar 2023 i Linköping (GG): 26-27 januari. ST-dag: 25 januari.
Nordiskt möte i klinisk neurofysiologi (ME): ansvaret har gått över till Norge
och punkten avslutas.
Forskningsaktivitet vid de olika neurofysiologiska klinikerna (ARP). Bordläggs
till nästa styrelsemöte, för att få tid att sammanställa sent inkommen
information.
Övriga frågor: Styrelsen ser det inte som nödvändigt att Utbildningsutskottet
själva bör kunna lägga upp information på hemsidan. Styrelsen beslutar att
Utbildningsutskottet följer samma kanal som andra, dvs skickar sin information
till GG som hemside-ansvarig, som i sin tur vidare till hemside-administratör
Mathias Carlsson för uppläggning på hemsidan.
Nästa möte: fredagen den 20 maj kl 13:00-14:00.
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