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Hemsideadress    Postgiro  
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Minnesanteckning 
Telefonmöte 2008-03-07 

Närvarande: Susanne Bergquist, Berith Björkman, Marie Löfgren, och Marcelo Rivano 
 

 
1. Studiedagar 2008 
 

Program förslag: 
 
Plats: Danderyd  patienthotellet Lokal: björken-linden (plats för 40) 
Datum: 29-30/5 
Torsdag  12-16 
12.00 Lunch och registrering 
13.00-16.00  Kvalitetsarbete: Systematiskt beskriva och utvärdera sin 

verksamhet -med CARF som utgångspunkt även kopplat 
till NRS och hur vi arbetar med våra resultat 
 CARF introduceras kort av Marcelo  
Därefter en panel bestående av någon som har genomfört 
CARF (Umeå), någon som håller på att genomföra 
(Danderyd) och någon som står i startgroparna (Sandviken)
    

16.15-17.15  Årsmöte 
19.00  Kvällsaktivitet  (ansv. Cecilia Brant Lundin och Ulla Osterman) 
 
 
Fredag 8.30-15  Pass: 8.30-10, 10.30-12, 13-14.30 14.30  

14.30-15 Avslutning m fika  
 
  Smärta i olika åldersperioder 

Vi fortsätter att söka efter lämpliga föreläsare: 
Berit tar kontakt med Gunnar Olsson och Lena Gylli (barn) 
Susanne kollar upp angående Internetbehandlingar 
Marcelo tar kontakt med aktuella föreläsare (Hillevi Bush 
och Cecilia Wadman) som kommit ut med avhandlingar 
om smärta 
Danderyd har en lokal punkt om Hälsopsykologi och 
smärta  
 

Susanne har kontakt med  Danderyd om övrig planering och ser till att vi 
skickar ut program och inbjudningar 
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2. Genomgång och uppföljning av stadgar inför årsmötet 

Vi fortsätter att arbeta med 

• Att se över stadgarna och arbeta för att ändra dessa så att den 
vetenskapliga sekreteraren samtidigt ska utgöra föreningens 
representant i SASP, under samma punkt. Den internationella 
koordinatorn föreslås tas bort. Formulera om nuvarande punkter. 

• Att revidera programförklaringen 

• Att komma med ytterligare förslag om namnet. Förslaget är att byta ut 
algologi (som betyder läran om alger) mot smärta 

 
Var och en i styrelsen kontaktar Susanne snarast angående förändringar. 
Susanne sammanställer och skickar ut det slutgiltiga förslaget till hela 
styrelsen senast 2 månader före Årsmötet, dvs i slutet av mars. De 
nuvarande stadgarna återfinns på www.sfbia.org. 

 
 

 
3. Nytt möte 

Årsmöte i Danderyd i maj fram till dess e-postkontakt och telefonmöten 
vid behov. 

 
 
 

Vid tangentbordet 

Susanne B ergquist 
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Ärende Ansvarig Resultat 
Stadgeförändring Var och en skickar till 

Susanne som 
sammanställer till 
styrelsen senast i mars 

 

Utbildningdagarna   
Föreläsare Berit kontaktar Göran 

Olsson och Leena Jyllin 
Susanne tar reda på om 
Internetbehandling 
Marcelo kontaktar  HB 
o CW 
 

 

Praktiska detaljer Susanne i samverkan 
med Danderyd 
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