Vårutskick 2009
Hej på er alla!
Tiden går fort och snart är det sommar igen.
Vi skickar med en hälsning från Lund att alla återigen är välkommen till Lund för årets
nationella utbildningsdagar den 22-23 oktober. I år kommer dessa dagar hållas
tillsammans med Svensk förening för klinisk neurofysiologi och Nordisk förening för
Teknisk neurofysiologi. Information kommer snart att finnas på respektive
föreningarnas hemsida. Vår hemsida är som vanligt http://sfnfa.net .
Vi vill även passa på att göra lite reklam för NML-dagarna 9-11/9 -09 i Visby. Under
onsdagen 9/9-09 kommer föreläsningar inom neurofysiologi och fysiologi att hållas.
Gå in på www.nml090909.se för mer information.
Intresset för brosch med Neurofysiologisk logotyp var litet. Endast 25 stycken i hela
landet har anmält sig intresserade.
Vi skickar därför ut en ny förfrågan angående dessa broscher. Vi har som förslag att
föreningen betalar något av de fasta tryckkostnaderna och broschen blir billigare. Här
är två alternativ:
Om föreningen står för hela fasta kostnaden blir fördelningen:
Föreningen 3575 kr
Varje brosch 200 kr/st
Om föreningen står för halva fasta kostnaden blir fördelningen
Föreningen 1788 kr
Varje brosch 260 kr/st
Vid intresse, frågor, funderingar eller åsikter kan ni kontakta föreningens sekreterare
via mail hanna.sarden@karolinska.se
Vi vill påminna igen om att betala in medlemsavgiften. Antalet medlemmar som betalt
avgift i år är bara 56 st, förra året hade vi ca 120 betalande medlemmar. Årsavgiften
för 2009 är 150 kr och ska sättas in på PG 68 39 16-1. Glöm inte att skriva ditt namn
på blanketten eller på raden för meddelanden om du betalar via Internet.
Ansökningstiden för vårens stipendier har gått ut och vi fick inga ansökningar så det
finns desto mer pengar att dela ut till hösten. Så passa på att få ett bidrag till en
kurs eller ett studiebesök ni skulle vilja åka på.
Med förhoppningar om en varm och vacker sommar.
Styrelsen för SFNFA
genom
Malin Lundin
Malin.lundin@liv.se

