Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Årsmöte i Östersund onsdag 27 maj 2015
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg.
§ 3 Till mötessekreterare valdes Helena Berggren.
§ 4 Till protokolljusterare valdes David Ekqvist och Ulf Törnebladh.
§ 5 Kallelseförfarandet godkändes, skriftlig kallelse till årsmötet hade
utsänts till medlemmarna per mail alternativt brev 15 dagar före mötet.
§ 6 Dagordningen fastställdes. Övriga frågor anmäldes.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014- 2015 (4 juni 2014 – 27 maj
2015) som skickats ut till alla medlemmar redogjordes för av ordförande Maria
Lundberg. I tillägg har ordförande skrivit under en appell som Thomas
Junghanss och Zeno Bisoffi från FESTMIH’s styrelse författat där vi som läkare
i Europa kräver bättre villkor för sjukvård till asylsökande och flyktingar i
Europa. Detta dokument har skrivits under av ca 45 tropikmedicinska
föreningars ordförande, professorer och andra läkare engagerade inom global
hälsa, och har skickats in för publicering i The Lancet.
§ 8 Rapport från skattmästaren Per Vågström för räkenskapsåret 2014-2015
redogjordes för av ordförande. Antalet medlemmar är 382. Aktuellt saldo på
föreningens konto i Handelsbanken är 154 340 kr.
Årsmötet föreslog att räkenskapsåret fortsättningsvis skall omfatta tiden 1 april
till 31 mars. Detta förslag till stadgeändring av § 10 ska ingå i kallelsen till
årsmötet 2016 för att beslut då ska kunna fattas.
§ 9 Revisorernas berättelse signerad av Bo-Eric Malmvall och Sven Blomqvist
lästes upp av ordförande. Revisorerna ansåg att räkenskaperna var i god ordning
och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för året som gått.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året enligt
revisorernas rekommendation.
§ 11 Ulf Törnebladh, sammankallande i valberedningen som dessutom bestått av
Hedvig Glans och Stefan Swartling Peterson, gav följande förslag;
Kvarstår till årsmötet 2016
- Ledamot, ansvarig för kontakter med NGO Pia Appelgren
- Ledamot Gabrielle Fröberg
- Ledamot Hampus Holmer
- Vetenskaplig sekreterare Helena Palmgren
- Ledamot Charlotta Rydgård, väljs till vice ordförande för 1 år
- Skattmästare Per Vågström
Omval för 1 år av
- Ordförande Maria Lundberg
- Sekreterare Helena Berggren
- Ledamot, stipendieansvarig Urban Hellgren
Omval för 2 år av
- Ledamot, medlemsansvarig Farshad Azimi
- Ledamot, web-ansvarig Johan Persson
Avgår
- Ledamot Mats Målqvist
Omval för 1 år av ordinarie revisorer Sven Blomqvist och Bo-Erik Malmvall
och suppleant Stig Cronberg.
Till sammankallande i valberedningen väljs Stefan Swartling Peterson till 2016.
Kvarstår Hedvig Glans till 2017. Nyval för 3 år Andreas Mårtenson.
Ulf Törnebladh avgår.
Val av delegater till SLS fullmäktige nyval för 2 år Ulf Törnebladh och omval
för 1 år Helena Berggren. Suppleant omval för 2 år Maria Lundberg.

Samtliga under § 11 föreslagna styrelsemedlemmar, revisorer, revisorssuppleant,
ledamöter av valberedningen samt fullmäktigedelegater valdes enhälligt av
årsmötet.
§ 12 Årsavgiften för 2015-16 fastställdes till oförändrade 200 kronor.
§ 13 Föreningens hemsida. Johan Persson och konsult Lisa Axelsson har nu
slutfört arbetet med föreningens nya hemsida som behåller web-adressen
www.tropikmedicin.se .
§ 14 Stipendier. Föreningen har ändrat förra årets två mindre stipendier till ett
större à 30 000 kronor. 21 stipendieansökningar har inkommit, varav 2
underkändes eftersom de ansökande var disputerade. Stipendiekommittén
bestående av Urban Hellgren, Gabrielle Fröberg och Helena Palmgren har
bedömt ansökningarna efter kvalitet, genomförbarhet och stödbehov och utsett
Josefine Beck-Friis för sitt projekt om behandling av Leishmania i Etiopien.
Därefter inkom företaget Envirotainer AB med önskemål om att sponsra
föreningen med ytterligare ett stipendium à 30 000 kronor, varvid
stipendiekommittén dessutom utsåg Filippa Lindén-Bergman för sitt arbete om
malaria falldetektion i Zanzibar.
§ 15 Diskussion om föreningens verksamhet under år 2015-16; Föreningen
skulle vilja ordna ett symposium angående flyktinghälsa och EU-migranter,
gärna med debatt. Läkarmottagningar för gömda flyktingar i Stockholm och
Göteborg, någon EU-parlamentariker eller Thomas Junghanns och ev
smittskyddsläkare kan bjudas in. Föreningen har ekonomi för att bjuda in
intressanta personer. Även uppföljning av Milleniemålen som ska summeras
2015 är ett hett ämne för diskussion.
§ 16 Övriga frågor. Ordförande redogjorde för diskussion under SLS senaste
fullmäktigemöte där SLS vill att alla medlemmar i deras delföreningar är
medlemmar i SLS. Inget beslut fattades, detaljer kring detta kommer att
diskuteras vidare.
Maria Lundberg i egenskap av FESTMIH-representant kommer att åka till
ECTMIH i Basel i september 2015 vilket betalas av föreningen enligt tidigare

beslut. Charlotta Rydgård som tillträdande vice ordförande har också för avsikt
att delta i konferensen, och årsmötet beslutade att bekosta även hennes utgifter.
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte hålls i samband med Infektionsveckan i
Helsingborg i maj 2016. Eftersom Infektionsveckan är ett samarrangemang med
mikrobiologer och infektionssjuksköterskors riksföreningar bedöms det vara den
mest optimala platsen för att samla så många som möjligt av våra medlemmar.
Om möjligt bör årsmötet förläggas till lunchtid för att möjliggöra för fler att
delta.
§ 17 Årsmötet avslutades och vi som deltagit intog en trevlig middag på
Jazzköket i Östersund.
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