Sommarutskick 2013
Hej alla i barnallergisektionen!
I detta utskick finns
1. Program för höstmötet torsdag till fredag den 19-20 september – en anmälningsblankett
kommer innan midsommar att läggas på hemsidan. Det är återigen ett program som vi tror
tilltalar de flesta och mycket som man kan ha glädje av i sin vardag.
För höstmötet finns förbokade hotellrum på Elite Park Hotell (avstånd 50 m) och Elite
Stadshotellet (avstånd 400 m). Rummen kan bokas med viss rabatt genom att uppge
bokningskoden ”Barnallergi” före 130816.
Anmälan görs elektroniskt via hemsidan. Ange vilka delar av mötet Du vill delta i. Anmälan
blir definitiv först när den åtföljts av inbetalning av kursavgiften 2000 kr (2100 kr om man
inte är medlem i sektionen) till kassörens postgiro nummer 478 99 07 - 5. Glöm inte att ange
namn på inbetalningen! Anmälan och betalning ska vara kassören tillhanda senast 15 augusti
2013.
2. Förmöte för höstmötet – detta möte är för blivande och nyblivna ST-läkare, onsdagskvällen
den 18 september. Program medföljer.
3. Barnallergisektionen utlyser i år ett stipendium för forskning inom barnallergologi!
Sammanlagt finns 50 000 kr tillgängligt för utdelning. Mer information samt
ansökningsblankett finns på hemsidan.

Dessutom vill vi informera om att
1. Barnveckans fina föreläsningar kommer på hemsidan
2. Riksstämman kommer i år at handla om Eksem hos barn och vuxna. Riksstämman blir den 56/12 i Stockholm. De kommer att fråga efter postrar.
3. Det har varit en diskussion om Grazax effektivietet på senare tid. Vi kommer att ta upp detta
på höstmötet under årsmötet.
4. Styrelsen vill uppmana alla barnallergologer att ansöka om europeisk specialitet! Uppdaterad
information angående detta finns på vår hemsida under ”Sektionen/EU-behörighet”.
5. I stencilkommittén pågår ständigt arbete med att uppdatera riktlinjer/stenciler.

Slutligen vill jag önska en riktigt fin sommar och hoppas få se er i Växjö den 19-20 september.
För styrelsen, Bil Hesselmar, ordf
PS Anmäl ändrad mailadress till Lennart.J.Nlsson@lio.se. Vi kommer att sitta ner på höstmötet och
rensa ngt i maillistan så ni får gärna dessförinnan komma med justeringar. DS .

