
Konstitutionerande styrelsemo te i  
Svensk Barnkirurgisk Fo rening   

Go teborg, 210825 

Närvarande:  Anders Stenbäck, Anna Gunnarsdottir, Carmen Mesas-Burgos, Erik 

Omling, Lars Hagander, Johan Danielsson, Josefin Nordenström, Matilda 

Bräutigam 

 

1. Mötets öppnande 

Lars Hagander öppnade mötet 

 

2. Ny styrelsemedlem välkomnas i styrelsen 

Matilda Bräutigam välkomnades som ny styrelsemedlem. 

 

3. Val av justeringspersoner 

Josefin Nordenström och Matilda Bräutigam valdes till justeringspersoner av protokollet. 

 

4. Fördelning av formella styrelseposter: 

Ordförande: Lars Hagander (vald av årsmötet) 
Vice ordförande tillika skattmästare: Anna Gunnarsdottir 
Sekreterare: Johan Danielson 
Vetenskaplig sekreterare: Carmen Mesas Burgos 

5. Föreningens firma 

Styrelsen beslutade att låta två personer teckna föreningens firma. Dessa personer är 

ordförande Lars Hagander och vice ordföranden tillika skattmästare Anna Gunnarsdottir. 

Dessa skall äga rätt att var för sig teckna föreningens firma. 

 

6. Diskussion om framtida möten 

Vid tanke på den nuvarande situationen med COVID-19 framkom styrelsen till att det bästa 
är att planera videomöte tidig höst 2021. Förhoppningsvis kan vi ha vanliga fysiska möten 
senare i höst, samt 2022. 
 
Följande mötestider bestämdes: 16/9 kl. 13-16 via Zoom 
   3/12 kl. 10-15, förhoppningsvis fysiskt i Lund 
   28/1 kl. 9-12 via Zoom 
   18/3 kl. 9-12 via Zoom 
   26/4 kl. 14-16 via Zoom (avstämning abstracts) 
   20/5 kl. 10-15, förhoppningsvis fysiskt i Uppsala 
   23/8 13-17 (i samband med kirurgveckan 2022) 

 



 
7. Hantering av styrelsens WhatsApp 

Cathrine Gatzinsky ombes att lägga till Matilda Bräutigam samt överföra 

administrationsrättigheterna till Lars Hagander och därefter lämna WhatsApp-gruppen 

 

8. Fördelning av aktuella remisser från SLS 

a. SLS 

i. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad 

behörighetskontroll inom vården (19 september) 

Johan Danielson skall läsa in sig på remissen och lämna rekommendation till 

styrelsen till styrelsemöte 16/9. 

ii. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och 

unga (19 september). 

Lars Hagander skall läsa in sig på remissen och lämna rekommendation till 

styrelsen till styrelsemöte 16/9. 

iii. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (20 

oktober). 

Matilda Bräutigam skall läsa in sig på remissen och lämna rekommendation 

till styrelsen till styrelsemötet 16/9. 

 

9. Undersökning av möjligheterna att tillverka nya pins med föreningens logga. 

Johan Danielson fick i uppdrag att efterhöra med JR som bör ha tillgång till originalet och 

även efterhöra kostnaden för att tillverka nya. 

 

Vid Protokollet 

Johan Danielson 

 

          

Justeringsperson  Justeringsperson 

 

Josefin Nordenström  Matilda Bräutigam 

  


