Kära kollegor,
EPHAR – The Federation of European Pharmacological Societies – har en rad spännande aktiviteter
med deadline under första halvan av 2019. Dessa aktiviteter bör vara av intresse för medlemmarna i
Sektionen för Läkemedelslära. Jag vill uppmuntra er alla att fundera över vilka aktiviteter som kan
vara av intresse för just er:
 För att främja europeisk farmakologi finns nu möjligheten att söka finansiellt stöd från EPHAR
för att täcka kostnader för en inbjuden talare vid ett nationellt möte, en så kallad EPHAR
Lecture. Då Sektionen för Läkemedelslära är medlem i EPHAR öppnar detta för möjligheten att
söka medel för en inbjuden talare exempelvis till Svenska Farmakologidagarna 2019. Ytterligare
information om riktlinjerna för ansökan finns bifogat som pdf. Deadline för ansökan är 31
januari 2019.

 Nästa EPHAR-kongress kommer hållas i Prag i juli 2020 (http://www.ephar2020.org). Som
medlemsförening har Sektionen för Läkemedelslära nu möjligheten att arrangera någon
aktivitet under kongressen för att lyfta ett område vi är aktiva inom. Det kan exempelvis vara i
form av ett symposium. Deadline för inlämning av ett preliminärt aktivitetsförslag är 15 mars
2019. Informationen från EPHAR lyder enligt följande:
As you know, the next EPHAR Congress will be held in Prague in July 2020 (EPHAR2020). The
Congress will include plenary lectures, symposia, satellite workshops, society workshops, posters
and oral presentations (preliminary info on). EPHAR now solicits proposals by member National
Societies in organizing events (symposia, satellite symposia, sponsored sessions and plenary
lectures) on a topic of your society’s interest.
A standard symposium will include one chairman and 4 speakers, with at least 2 of the speakers
coming from a country different from that of the proposing society. The Congress will cover
accommodation for 2 nights in a congress hotel for the speakers, while the proposing national
society would be responsible for covering all the other expenses of the speakers and the
chairperson, including travel expenses and congress registration. There is no fee associated with
organizing a symposium. We would appreciate having preliminary proposals for events by
March 15, 2019. Please address your proposals to Prof. Slanar, the Congress Chair
(ondrej.slanar@lf1.cuni.cz)
 För att uppmärksamma unga forskande farmakologer utlyser EPHAR nu EPHAR Young
Investigator Award 2019. Två unga farmakologer, som vardera har publicerat en enastående
forskningsartikel under perioden 2017–2018, kommer belönas med 1,000€. Ytterligare
information om riktlinjerna för nominering finns bifogad som pdf. Deadline för nominering är 31
maj 2019.
Tveka inte att kontakta mig om ni önskar ytterligare information eller vill diskutera dessa EPHARaktiviteter. God Jul och Gott Nytt År önskas er alla.
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