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Sommaren inleddes symboliskt med det trevliga SLMF-årsmötet i Göteborg där deltagarna
fick ta del av ett intressant progam om lungcancer. Vi tackar Bengt Bergman, Beng-Eric
Skoogh och Sven Larsson för detta trevliga arrangemang. Årsmötet inleddes av ordförande
Sven Larsson och hade en given facklig diskussion och föreningens framtida verksamhet
och arbetssätt berördes. Mer information ang detta följer. I styrelsen skedde smärre
förändringar varvid vet sekr och skattmästare Tryggve Månsson hade fullgjort sina
mandatperioder. Ett varmt tack till Tryggve för ett gott och uthålligt arbete för föreningen!
Vidare tack till Kerstin Ström som både varit sekreterare i vetenskapliga kommittén och
styrelse ledamot.
Till ny vetenskaplig sekreterare valdes docent Christer Janson, Lungkliniken Uppsala
som har en framgångsrik vetenskaplig bana och en stor arbetskapacitet och entusiasm vilket
inte minst kommer att märkas när Christer nu härnäst tar över SLMF:s utskick efter
undertecknad.
Nya i styrelsen är även Lars Ek som kassaförvaltare och skattmästare, samt Lennart
Hansson och Bengt Midgren. Bengt är ny sekr i vet. kommitten. Övriga i styrelsen är Sven
Larsson ordf, Margareta Söderberg vice ordf, Facklig sekreterare Anne Geborek, yngre
ledamot Cecilia Bredin, Kjell Larsson adj ERS-repesentant.
SLMF:s resestipendium delas i år mellan de tre sökandena Gun Faager, Ingemar Qvarfordt
och Eva Norrman och vilka härmed gratuleras. Fler uppmuntras söka !
Härmed utlyses SLMF forskningsstipendium på 7000:-. Speciell uppmuntran till yngre
kollegor att söka ! Anmälan sker till nye vet sekr Doc Christer Jansson, Lung- &
Allergikliniken, UAS, 751 85 Uppsala, senast 31 augusti.
Information om mötet på Läkaresällskapet om multiresistent tbc, 31/8 medföljde
föregående utskick. Anmälan och kontakter sker till Annah Rutqvist, Lungdivisionen,
Lungkliniken, Göteborggrenska sjukhuset, fax 031-82 49 04.

Så här före semestern borde man inte behöva blicka framåt mot hösten, men de flesta av
oss tvingas väl ändå planera en del av höstens aktiviteter. Information medföljer även detta
utskick ang SLMF:s höstmöte 23-24/9 i Malmö. Sista anmälningsdag 15/8. Det finns med
andra ord ingen anledning att vänta med anmälan till efter semestern.
Det finns även motiv att påminna om respiratorkursen 21-22/10. Nästa kurs går preliminärt
först hösten år 2000, så passa på att skicka in anmälan till det sista kursutbudet detta
Milennium. Sista anmälningsdag är 99-08-29.
Riksstämman äger rum 30/11 – 2/12 i Stockholm och ingen annan tidpunkt. Anmälningsblanketter för föredrag och posters bifogas och skall vara den nye vetenskaplige
sekreteraren Christer Janson, Lung- och Allergikliniken, UAS, 781 51 UPPSALA
tillhanda 20/8 ! Föreningen arrangerar ett symposium om lungfunktionsdiagnostik i
öppenvård samt medverkar i ett symposium om idrottsastma. Vidare planeras ett mini
symposium om Volrem – se även bilaga till utskicket.

SLMF:s hemsida är nu seriöst på gång och kommer att bli en användbar kontaktyta för
föreningens medlemmar. Kolla in den på www.svls.se/sektioner/lm/ !!!
Om någon har svårighet att logga in så meddela web master Anne Geborek eller Cecilia
Bredin cecilia.bredin@lungmed.uu.se

Vår kollega Astrid Brundin har avlidit –se nekrolog som bilaga.

Med detta utskick tackar undertecknad för förtroendet att arbeta som vetenskaplig
sekreterare i SLMF under den gångna 4-års perioden. Christer Janson hälsas varmt
välkommen till ämbetet. Vi ser fram mot all utveckling och aktiviteter som han kommer att
hålla i !

En riktigt trevlig sommar tillönskas SLMF:s medlemmar.
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