Medlemsbrev 6 - (2014) EADV Nytt fra Claus
Kjære medlemmer og ikke-medlemmer av EADV!
Vårsymposiumet i Beograd hadde ca 1400 deltagere, derav ca 12 norske, ingen ble
våte på føttene til tross for katasrtofal flom og landesorg. Handouts fra kongressen er
tilgjengelige for medlemmer på EADV.org. Vårmøtene er nå fokusorienterte på 4-5
tema , i Beograd : Kirurgi, intern medisin/hud, pediatrisk dermatologi, hår & negler,
samt som før Whats new, Test yourself, og de mest populære kurs fra hovedkongressen.
Det ble for første gang avholdt en såkalt Master Class for 100 påmeldte – tema hudkreft.
, der reise og opphold dekkes for 100 juniormedlemmer. Dette ble annonsert på
Facebook, og var fullbooket på to dager.
MØTEKALENDER:
EADV har nå en egen organisasjon for å arrangere kongressene. Dette har gitt mye
bedre kontroll på kostnader, og sørge for at kongressen kommer til optimale byer for
transport, overnatting og attraktivitet for industrien. Symposiene på våren vil som før
bli på mindre , ofte litt eksotiske steder, for å støtte lokal dermatologi i mindre land.

2014

8.-12. Oktober 2014 kongress i Amsterdam ( www.eadvamsterdam2014.org)
Her blir det mer nytt : ”Late breaking news”, frokostmøte for nye medlemmer og eller
gode forelesere i en spennende by man lett og rask kommer til.

2015

5-7 Mars 2015 symposium i Valencia, en nydelig by sør i Spania, team : kreft,
inflammasjon, allergi og infeksjon. ( www.eadvvalencia2014.org)
På høsten kongress i København 7-11 oktober.

2016

Vårsymposium i Athen, mer kan det lett legges inn et par MED på en av øyene før eller
etter kongressen. Byen ble valgt for å støtte et land som trenger litt oppmuntring.
På høsten kongress i Wien 28 september til 2. oktober

VALG av norsk styremedlem skjer sommer/høst 2014
Etter 3 år som norsk i styremedlem er jeg på valg for nye tre år. Jeg stiller til gjenvalg
og ber alle norske medlemmer om å delta i valget. Dere får epost om dette.
Det er også i høst dere skal velge neste President ( fra 2016), jeg kommer tilbake til
dette viktige valget når det nærmer seg.
Hvis du er medlem, og ikke vil gjemme deg for EADV?
Husk å endrer epost-adresse: meld fra til membership@eadv.org , ellers faller du ut og
får ikke delta i valg. Hvis du ikke betaler medlemsavgift før 31.5, mistes valgretten ut
samme år.

Medlemsfordeler:
For alle medlemsfordeler og innmelding, se www.eadv.org , men jeg vil kort nevne de
viktigste:
 Medlemskontingent kun 150 euro pr år for spesialister, 50 Euros for LIS
 Meget redusert kongressavgift for medlemmer. Forskjellene i kongressavgiften
mellom medlem og ikke-medlem vil øke ytterligere i årene som kommer. I
Amterdam blir det ca 500 Euro dyrere for ikke-medlemmer. Det jobbes med
ytterligere redusjon for Junior medlemmer.
 Abonnement på JEADV (rangert som et av topp 11 dermatologiske tidsskrift i
verden) med 10 utgaver (papir)+ 5-6 supplement + online bibliotek.
 EADV News i postkassen 4 ganger på år.
 Fostering Courses for LIS er helt gratis (det dekkes altså overnatting, mat
osv), bortsett fra reisekostnader, men man kan også søke stipend NYTT Økt
refusjon for dette, og de er uten industrideltagelse, 19!!kurs i 2015: se
www.eadv.org
 Kurs for ferdige spesialister
 Scholarships for de som forsker
 Fellowships er for alle vanlige ”dødelige” medlemmer
 Stipend for forskning, - Project Proposal Rewiev c – se nettet, frist 4 juli
 Tilgang til www.eadv.org - lukkede medlemsider for tidsskrifter ( JAMA
Dermatology (tidl Archives f.eks)) osv
Har dere spørsmål- ta gjerne kontakt med meg : clau-lut@online.no
Oppskriften for hvordan man smertefritt kan bli medlem er oppdatert og be nylig ut til
alle via NFDV.
Beste hilsen
Claus Lützow-Holm
EADV styremedlem
Oslo, 30 Mai 2014

