Bästa styrelse och pediatriskt intresserade kollegor!
Här följer en uppgradering av aktiviteter med anknytning till SPÖNH.
Ordförande Ann och undertecknad hade ett möte nyligen. Vi kunde konstatera att föreningens
erbjudande om värdskap för ESPO 2018 har mottagits och att vår ansökan uppfattas som
fullständig och att vi tävlar mot tre konkurrenter.
Vem som får arrangera detta möte avgörs av ESPOs Counsil den 31 maj i samband med
kongressen i Dublin. Det är inom parentes inte för sent att anmäla sig till Dublinmötet. Gör
det! Ju fler vi är där desto bättre.
Det saknas ännu ett antal viktiga komponeneter i den slutliga presentationen som vi ska hålla i
Dublin men vi arbetar med detaljerna. En mycket viktig del är att presentera en
organisationskommitte som är bred och som om möjligt har internationella kontaktytor.
Kommitten ska täcka väsentliga områden inom vår specialitet och med särskild intresse för
pediatriska aspekter.
Följande områden skall täckas med minst en person, helst flera. Vi är inte begränsade av
nationalitet och vill ha spridning. Nota bene bör vederbörande vara aktiva inom sitt område
2018.
Otologi/CI
Rhinologi
Luftvägar/misssbildningar
Audiologi/balans
Foniatri
Det skulle uppskattas mycket om ni kunde ta er en funderare och föreslå lämpliga personer
(gärna er själva i förekommande fall).
Inför presentationen i Dublin kommer vi att föreslå ett tema för 2018, vi kommer vidare att ta
fram en del profilprodukter och flyers i samverkan med Stockholm Congress Bureau.
Om vi får uppdraget, vilket inte är självklart med bland annat Rom som konkurrent, kommer vi
att söka medel på SLS kongressstiftelser för att täcka projektkostnader men också på K och
KI.
Nästa vecka går den pediatriska kursen på Karolinska Solna. Tisdag den 25 mars har vi ett
kapitel om laryngomalaci och gälgångsmissbildningar med början klockan 15.00 i ÖNH
föreläsningssal. Ni är varm välkomna. Mötet avslutas av Ann Hermansson som informerar om
SPÖNH, Dublin och framtiden. Måhända går vi ut och äter middag efteråt.
Vid pennan
Richard sekreterare

