Svensk förening
för
Neurofysiologianalytiker
Kära medlemmar!
Sommaren är här och förhoppningsvis snart även semestern för de allra
flesta. Till brevet bifogas årsmötesprotokollet från föreningens årsmöte
som hölls på utbildningsdagarna i Linköping. På årsmötet åtog sig Emma
Nordström att vara webbansvarig för föreningens hemsida. Vi vill från
styrelsen uppmana er alla att kontakta Emma via e-post,
emma.nordstrom@lio.se, om ni har idéer om kurser eller utbildningar som
kan vara av intresse, då lägger vi gärna upp det på hemsidan.
Nästa år kommer vårt årsmöte ligga på nordiska mötet i neurofysiologi i
Lund. Mötet går av stapeln den 10-12 maj och det kommer att finnas ett
separat program för biomedicinska analytiker. Vi vill mer än gärna ha era
synpunkter på vad ni vill fylla BMA-programmet med. Vi har fått idéer från
någon enstaka klinik men önskar fler uppslag, så ta er chans att påverka!
E-posta era förslag till ulrika.arnersten@oru.se.
Som vanligt finns det möjlighet för alla betalande medlemmar att söka
stipendier inför kommande utbildningstillfällen. Stipendieansökan hittar ni
på föreningens hemsida. Alla som betalat medlemsavgift för föregående
verksamhetsår, alltså 2010, och för 2011 har rätt att söka stipendium
under verksamhetsåret 2011. Mottaget stipendium skall användas inom ett
år från det datum då stipendiet beviljats. Det enda föreningen kräver i
utbyte är en reseberättelse.
Kom ihåg att meddela Victoria, victoria.heldestad@vll.se, om ni byter
hemadress så att ni får inbetalningskorten för medlemsavgift. Meddela
även om ni byter arbetsplats och får ny e-postadress så att ni inte går
miste om medlemsbreven.
Slutligen kan vi glädjas åt att biomedicinska analytikerprogrammet med
inriktning klinisk fysiologi startar på flera universitet och högskolor i höst.

En del har direkt ingång till inriktning klinisk fysiologi medan andra läser
inriktningen från tredje terminen. De lärosäten som erbjuder utbildningen
är KI, Umeå universitet, Örebro universitet, Göteborgs universitet, Malmö
högskola och högskolan i Jönköping.

Vi önskar er en skön och avkopplande sommar!
Styrelsen för Svensk förening för neurofysiologianalytiker
genom ordförande
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