Svensk förening
för
Neurofysiologianalytiker

Höstutskick 2008
Kära medlemmar!
Tiden går fort ibland och det blev ganska sent på hösten som årets höstutskick kom
iväg. Nu är det december och första snön har redan kommit och även försvunnit i
Karlstad.
Jag som skriver detta höstutskick heter Malin Lundin och är föreningens nya
ordförande. Jag jobbar på Fysiologiska Kliniken i Karlstad på neurofysiologiska
sektionen. Mig når ni lättast på malin.lundin@liv.se eller via vanlig post till:
Svensk Förening för Neurofysiologianalytiker
c/o Malin Lundin
Fysiologiska Kliniken
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Nu är det snart 2009 och det börjar bli tid att börja tänka på vilka utbildningar som
finns under kommande året.
På årsmötet i oktober bestämde vi att våra Nationella utbildningsdagar i neurofysiologi
ska sammanfalla med utbildningsdagarna för Svensk förening för Neurofysiologi. Detta
kan innebära att Lund kommer få anordna nya utbildningsdagar redan till hösten igen, då
Svensk förening för Neurofysiologi planerat att ha sina dagar där. Dagarna kan även bli i
Malmö, det är inte riktigt fastlagt.
Preliminärt datum för det är 15-16 oktober 2008.
Den 9-11 september kommer det att hållas en NML congress i Visby i IBLs regi. NML
står för Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe som samordnar ”biomedical scientists of
the Nordic and Baltic countries”. Det kommer troligtvis att bli ett seminerie om ALS
som vår förening håller i, vi har bjudit in Ingela Nygren, neurolog, och Björn Falck,
neurofysiolog, från Uppsala. I övrigt kommer det troligtvis att bli även ett seminarie om
Ulraljud och ett inom klinisk fysiologi förutom alla lab-föreläsningar. Mer information
finns på www.nml090909.se .
Det kommer även att hållas det 25th Nordic Meeting of Clinical Neurophysiology i
Trondheim Norge den 14-16 maj. Mer information finns på www.nevrofysiologi.no .

Som vanligt finns det möjlighet för alla betalande medlemmar att söka stipendie inför
kommande års utbildningstillfällen. Alla som betalt medlemsavgift för föregående
verksamhetsår, alltså 2008, och för 2009 har rätt att söka stipendium under
verksamhetsåret 2009. Mottaget stipendium skall användas inom ett år från det datum
då stipendiet beviljas.
Det enda föreningen kräver i utbyte är en reseberättelse.
Så vet du med dig att du inte betalt medlemsavgiften för 2008 och kanske vill söka
stipendium nästa år, passa på att betala in 2008 års avgift före årsskiftet så att du är
behörig att söka nästa år.
Årsavgiften för 2009 är 150 kr och ska sättas in på PG 68 39 16-1 senast 31 januari,
2009. Glöm inte att skriva ditt namn på blanketten eller på raden för meddelanden om
du betalar via Internet.
Vi brukar skicka med Årsmötesprotokollet i detta höstutskick, men det kommer att
komma separat vid ett senare tillfälle.
Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt 2009!
Med vänliga hälsningar styrelsen
Genom ordförande

