Protokoll för SNF telefonsammanträde 21/10 2013!

!

Närvarande!
Martin Gunnarsson (MG), Anders Svenningsson (AS), Joachim Burman (JB), Laleh
Zarrinkoob (LZ), Ingela Nilsson-Remahl (INR), Pierre de Flon (PDF), Albert Hietala
(AH), Katarina Jood (KJ), Jesper Peterson (JP), Sara Haghighi (SH)!

!

Frånvarande!
Sten Fredrikson, Svend Marup Jensen, Fredrik Walentin. !

!

1.

Mötets öppnande (MG)!

2.

Val av protokolljusterare!
MG och PDF valdes.!

!
!
!

!

!
!

3.

Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordningen!

4.

Vår aktuella ekonomiska situation (SH)!
Kongressbyrån Congrex Sweden har gått i konkurs. SNF har en
utestående fordran på Congress från vårmötet 2013 om ca 110000 kr.
Denna kommer med största sannolikhet inte att kunna drivas in från
konkursboet, utan måste förmodligen avskrivas.!
Under året har det planenligt förelegat extraordinära utgifter till följd av att
vi anlitat PR-byrån Reformklubben, sammantaget i storleksordningen
100000 kr. !
Detta innebär att föreningen i nuläget kommer att göra ett negativt resultat
för 2013 på cirka 63000 kr.!
Föreningen har f n tillgångar om ca 880000 kr.!

5.

Avtal med ny kongressbyrå (MG)!
Alla bokningar som Congrex Sweden utfört före konkursen ligger kvar.
Med anledning av konkursen har styrelsen tagit in tre offerter.!
MCI group: en stor internationell kongressbyrå. Meetagain: en svensk
firma med säte i Stockholm. Malmö kongressbyrå: välkänd svensk firma.
Den som tidigare varit ansvarig på Congrex Sweden (Jenny Enocsson) är
numera anställd av kongressarrangör knuten till Svenska Mässan har
erbjudit sina tjänster. Sammanlagt har ytterligare fyra förfrågningar
inkommit.!
Det beslutades att ta in ytterligare en offert från Svenska mässans
kongressbyrå och därefter ställa denna mot offerten från Malmö
kongressbyrå.!

6.

Genomgång av preliminärt program för vårmötet i Uppsala 2014 (MG)!
Ett preliminärt program har cirkulerats bland medlemmarna inför mötet.
Detta diskuterades kort. Det framkom att styrelsen önskar en tydligare
koppling mellan teaching course för ST-läkare och målbeskrivningen. INR
erbjöd sig att hålla en kurs om huvudvärk.!

7.

Planering för vårmötet 2015 (Neurologivecka). Bildande av
Organisationskommitté. (MG)!
Vårmötet 2015 kommer att arrangeras av Umeå. Planeringen för detta
påbörjas i samband med nästkommande styrelsemöte.!

!
8.
Övriga frågor!
!
!
!
!
!
Vid protokollet!
!
!
!
!
!
Joachim Burman!
!
!
!
Protokollet justeras av!
!
!
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!
!
Martin Gunnarsson!
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!

Pierre de Flon!

