Svensk förening
för
Neurofysiologianalytiker
Kära medlemmar!
Här kommer en vårhälsning från styrelsen, vad kan väl passa bättre när
våren är på intåg och ger oss fräknar på nästippen!
Till brevet bifogas kallelse och dagordning till årsmötet som hålls den 10
maj i samband med den Nordiska kongressen i klinisk Neurofysiologi.
Värdar för den Nordiska kongressen är kollegorna i Lund och kongressen
pågår från torsdag den 10 maj till lördag lunch den 12 maj. På vår hemsida,
www.sfnfa.net, finns en länk till kongressidan där ni hittar information om
registrering, vetenskapligt program, tips på boende mm. Observera att man
ska registrera sig senast den 15 april, vi hoppas på ett stort deltagande
från biomedicinska analytiker. Utöver ordinarie program finns ett särskilt
BMA-program på fredagen där bland annat Victoria Heldestad,
biomedicinsk analytiker från Umeå, kommer berätta om sina erfarenheter
som doktorand. Victoria disputerade i januari och är numera medicine
doktor i klinisk neurofysiologi, stort grattis!
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 2011, och för 2012 har rätt att söka stipendium
under verksamhetsåret 2012. Mottaget stipendium skall användas inom ett
år från det datum då stipendiet beviljats. Det enda föreningen kräver i
utbyte är en reseberättelse. Vill du söka stipendium inför den Nordiska
kongressen i maj så ber vi dig vänligen att inkomma med din ansökan senast
15 april så att vi hinner behandla den innan kongressen går av stapeln.
På tal om medlemsavgift så kan vi passa på att påminna er som missat att
betala in årets medlemsavgift att göra det. Använd det inbetalningskort
som ni fått hemskickat. Till dem som missat att betala i slutet av januari
skickas det ut en påminnelse. Har ni av någon anledning inte fått något

inbetalningskort så vänd er till kassör Hedda på hedda.odell@karolinska.se
så att ni får korrekta uppgifter. Vi har haft problem med några adresser,
där adressaten varit okänd och utskicket återkommit till oss, i sådant fall
kan ni sakna inbetalningskort. Kom ihåg att det är viktigt att meddela
sekreterare Victoria, victoria.heldestad@vll.se, om ni byter hemadress
eller arbetsplats och får ny adress respektive ny e-postadress så att ni
inte går miste om våra medlemsbrev.
På vår hemsida finns information om ett blivande nätverk för handledare
som handleder biomedicinska analytiker studenter. Läs mer på hemsidan
www.sfnfa.net om ni är intresserade.
Vi har även fått en förfrågan om att bidra till ett remissyttrande
tillsammans med Vårdförbundet och de andra riksföreningarna för
biomedicinska analytiker. Det är ett betänkande gällande ny djurskyddslag
och Anne Berndt på Vårdförbundet undrar om vi har medlemmar i
föreningen som arbetar med försöksdjur, och om vi i så fall är
intresserade av att tycka till i denna fråga. Är det så att du arbetar med
försöksdjur så får du gärna höra av dig till mig på ulrika.fernberg@oru.se
så att vi kan bidra till remissvaret.
Vi önskar er en vacker och härlig vår och hoppas att vi ses i Lund i maj!
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