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1. Öppnande och val av mötesordförande
Sektionens ordförande Svante Norgren öppnar mötet.
Svante valdes också till mötesordförande.
2. Val av sekreterare för mötet
Björn Rathsman väljs.
3. Val av justeringspersoner
CG Arvidsson och Maria Elfving väljs.
4. Godkännande av kallelse och föredragningslista
Kallelse, föredragningslista, utbildningscertifieringsdokument och
stadgeändringsinformation sändes ut via mail i laga ordning och har lagts ut på
föreningens hemsidan.
5. Genomgång av 2010 års verksamhet
Kort genomgång av Svante:
Styrelsen har haft 5 telefonmöten och en hel arbetsdag i Stockholm, utöver
detta också täta mailkontakter. Vi har arbetat med våra arbetsformer för att bli
effektivare i styrelsearbetet. En ny hemsida har lanserats. Sektionen har granskat
remisser på uppdrag av BLF. Diabetes och endokrinprogrammet under Barnveckan
och årsmötet har planerats tillsammans med värdkliniken. Höstmöte genomfördes på
Aronsborg en halvdag 11/11. Formerna för årsmöte och höstmöte har utretts och ett
förslag från styrelsen presenteras under vid årsmötet. Med anledning av en ännu ej
publicerad rapport om samband mellan användning av tillväxthormon och mortalitet
samlade sektionen nationell expertis för att uppdatera ett uttalande med
rekommendationer. Uttalanden har spritts till landets barnkliniker och sektionens
medlemmar. Styrelsen fortsätter självfallet att bevaka detta och uppdateringar läggs
ut på hemsidan. En DIP (diabetes i praktiken) kurs har planerats och genomförs under
våren. Vårdbidragsutredningen diskuterades på höstmötet och följs upp med direkta
kontakter med försäkringskassan. Tillsammans med Nationella diabetes teamet
(NDT) har en informationskampanj om diabetes i genomförts. Utbildningsgruppen
tagit fram ett förslag till certifiering i barnendokrinologi och barndiabetologi som
presenteras under barnveckan/i anslutning till årsmötet.
Dokumentet ligger också ute på sektionens nya hemsida.
6. Ekonomi och revisionsberättelse
Annelie Carlsson presenterar sektionens ekonomi som är stabil. Revisor Lars
Skogsberg och suppleant Eva Örtqvists kunde ej delta. Revisorsberättelsen
presenterades av Jan Gustafsson i deras frånvaro och föreningens ekonomi fanns
vara i god ordning.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen och gav styrelsen ansvarsfrihet.
7. Rapport från NDR barn/Swediabkids
Bengt Lindblad rapporterade under förmiddagens symposium arbetet med
Swediabkids. Han framhöll betydelsen av att använda registret som arbetsredskap i
det kliniska arbetet.

8. Rapport från Nationella tillväxthormonregistret
Kerstin Albertsson Wikland presenterade på morgonen läget för registret och, det nu
intensiva, arbetet med att samla in och bearbeta data.
En rapport kommer att presenteras senare under våren.
9. Rapport från Rådsgruppen för tillväxtstörningar
Berit Kriström rapporterar kort från årets arbete. En sammanfattning läggs ut på
sektionens hemsida.
10. Rapport från Nationell barnendokrin forskning
Svante rapporterar. Även här kommer en rapport att läggas ut på hemsidan.
11. Rapport från Nationella diabetesteamet
Svante rapporterar att man i samarbete med NDR har genomfört en
informationskampanj kring diabetes. Man har även medverkat under
världsdiabetesdagen och kommer även i år att delta under Almedalsveckan.
12. Val till styrelse och arbetsgrupper
Frida Sundberg omvaldes som styrelseledamot på 3 års mandatperiod. Kerstin
Albertsson Wikland valdes om som registeransvarig för Nationella
tillväxthormonregistret på 3 år. Jovanna Dahlgren valdes om
som sammankallande i styrgruppen för Nationella tillväxthormonregistret.
13. Sektionsmöte hösten 2011
2011 års höstmöte planeras till en heldag 11 november, dagen efter KIGS‐mötet.
Lokal är ännu inte fastställd men planeras till centrala Stockholm. Det påpekas också
att man inte behöver delta i KIGS‐mötet för att delta i sektionens höstmöte.
14. Övriga frågor
En framtida stadgeändring presenteras. Läkarförbundet har lagt fram denna ändring
vid 2009 årsmöte där bland annat ett etik‐ och barnrättsutskott skulle tillskapas. BLF
och dess delföreningar kommer likaså att behöva genomföra dessa ändringar. Då BLF
tar beslut om detta på årsmötet först efter vårt möte hänskjuts denna stadgeändring
till nästa års årsmöte. Frågan möter inga invändningar vid dagens möte.
Sektionens mötesordning diskuteras. Målet är att öka tillgänglighet och deltagande i
årsmötet. Som tidigare diskuterats är ett alternativ att flytta årsmötet till hösten.
Detta kräver en stadgeändring, ändrat räkenskapsår och en ändring av
mandatperioderna.
Alternativ är att ha kvar årsmötet kopplat till barnveckan eller att ha det under våren
och då gärna kopplat till annat möte.
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