KIRUB- Verksamhetsberättelse (6 oktober 2017 – 18 augusti 2018)

Styrelsen

Ordförande: Kaj Eman
Vetenskaplig sekreterare: Hildur Thorarinsdottir
Kassör: Caroline Salmén
Internationell sekreterare: Karin Gustafsson Adamo
Webmaster/IT: Erik Levin
Ledamöter: Johanna Nordell, Daniella Danneman, Souheil Reda, Martina Sjöbeck och
Nathalie Young
Adjungerad från SKF: Layla Mirzaei

Ansvar

Valberedning: Emma Druvefors och Aiham Alaraj
Revisorer: Erik Altgärde och Elin Moltubak
Utbildningskommittén: Layla Mirzaei
Stora programkommittén: Hildur Thorarinsdottir och Johanna Nordell
Kommittén för kirurgisk forskning: Karin Gustafsson Adamo
KUB-kursutvecklingsgrupp: Hildur Thorarinsdottir, Kaj Eman och Petrus
Ge Kniven Vidare: Nathalie Young
Kirurgveckan: Hildur Thorarinsdottir, Martina Sjöbeck, Karin Gustafsson Adamo, Johanna
Nordell, Daniella Danneman och Kaj Eman
KIRUB-dagarna: Souheil Reda (lokal ordförande), Layla Mirzaei, Erik Levin,
NathalieYoung, Caroline Salmén och Kaj Eman

Vi har haft 3 fysiska möten ( två av dem är internatmöten) och 4 telefonmöten. Vi har haft bra
diskussioner om olika synpunkter/frågor och beslut har fattats på demokratisk sätt/enligt
stadgarna.

Ekonomi

● Ekonomi är god. Diskussion om ekonomi vid varje möte/telefonmöte.
● KIRUB-dagarna och Kirurgvecka bekostas av hemmakliniken.
● Resor och hotellkostnader till internatmöte ska hållas inom rimliga nivåer. Maxtak 2
000 kr/hotellnatt. Om kostnader för resor och hotell är utöver det rimliga, ska beslut
fattas av styrelsen innan bokning sker. Mall för redovisning av utgifter/kvitto finns på
driven.
● Vi har fattat beslut om att ha två internatmöten per år jfm med tidigare en gång per år.
● Vi har satsat mer budget på IT/hemsida/PR: vi har nu egna reklamprodukter t e x
tygkasse, pennor mm, hemsidan har uppdaterats, köpt in fler Google-konto och fått en
ny logotyp. Vi har även kommit överens om presenter/gåvor till föreläsare/avgående
styrelsemedlemmar.
● Nyligen KIRUB har blivit godkänd av Google som en ideell organisation och vi får
gratis mail och Google-suite framöver, det handlar om 6 000 – 7 000 kr per år.

● Diskussion om välkomstpaket för nya medlemmar tas upp på internatmötet i
september 2019 av Caroline och Johanna?
● Frågan om en ytterligare medlemsavgift till KIRUB ska diskuteras igen på
internatmötet i september 2019.

IT/Kommunikationer

● Vi använder ”Whatsapp” för snabba frågor, ”Meet” för telefonmöten och ”Mail” för
kärnfrågor, beslut.
Utbildning

● Vi har gett vår åsikt bl a Västra Götalands förslag att ST-läkare i allmänkirurgi ska
randa 2-6 månader på vårdcentral (nu verkar osannolikt), revision om utbildningsbok
(Ge Kniven Vidare ingår), BT-systemet
● En del av styrelsemedlemmarna har deltagit på flera möten med olika föreningar båda
nationellt (t e x SKFs delföreningsmöte, Gallriksdagarna, SFÖAK dag) och
internationellt (t e x Scandinavian Surgical Society i Helsingfors).
● SFAT vill att 1-2 styrelsemedlemmar deltar på deras internat hösten/våren, vi inväntar
datum.
● Vi utser 2 specialister som ska delta på UMES examination Malta 12-13 september
2018. Syftet är att utvärdera provet om det kan vara något för Sverige. Provet består av
praktisk del och en teoretisk del.

KIRUB-dagarna

● KIRUB-dagarna 2018 arrangerades i Örebro.
● Arbetet pågår ang KIRUB-dagarna 2019 om ort och datum.
● Vi har fattat beslut om att varje år bjuda in två från YDK och norska
ST-kir-föreningen och betala deras deltagaravgift.

Kirurgvecka

● Kirurgveckan 2018 sker i Helsingborg.
● ST-middagen har alltid tidigare arrangerats av den lokala
ST-gruppen/Arrangörskliniken, men i år vill inte Helsingborg sköta detta. KIRUB har
trätt in som arrangör som ett undantag. KIRUB sponsrar ST-middagen 100 kr/gäst.
● SPUR-inspektörsutbildning sker under Kirurgveckan.
● Kirurgveckan 2019 kommer att ske i Norrköping.

Kommande möte

● Årsmöte sker 21 augusti 2018 i Helsingborg Arena.
● Nästa internatmöte sker 26-28 september 2018 i Stockholm, inväntar besked på
lokalisation

Kaj Eman
KIRUB-ordförande
2018-08-18

