Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg.
§ 3 Till mötessekreterare valdes Helena Berggren.
§ 4 Till protokolljusterare valdes Pia Appelgren och Charlotta Rydgård.
§ 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 första halvan av 2014 (6 december
2013 – 4 juni 2014) som skickats ut till alla medlemmar redogjordes för av
ordförande Maria Lundberg. Ändring; Gabrielle Fröberg kvarstår i styrelsen
men Helena Hildenvall avgår.
§ 8 Rapport från skattmästaren Per Vågström för räkenskapsåret
1 november 2013 – 31/3 2014 redogjordes för av Maria Lundberg.
Antalet medlemmar är ca 400. Aktuellt saldo på föreningens konto i
Handelsbanken är 155 597 kr.
§ 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 Helena Palmgren och Stefan Swartling Peterson) gav följande förslag;
Kvarstår till årsmötet 2015
- Ordförande Maria Lundberg
- Sekreterare Helena Berggren
- Web-ansvarig Johan Persson
- Stipendieansvarig Gabrielle Fröberg (avgår dock som vetenskaplig sekreterare)
- Stipendieansvarig Urban Hellgren
- Ledamot Mats Målqvist
Kvarstår till årsmötet 2016
- Skattmästare Per Vågström
- Ledamot, ansvarig för kontakter med NGO Pia Appelgren
- Ledamot Charlotta Rydgård
Nyval för 2 år av
- Vetenskaplig sekreterare Helena Palmgren
- Web-ansvarig Hampus Holmer
Nyval för 1 år av
- Ledamot Farshad Azimi
Avgår
- Web-ansvarig Helena Hildenvall
Omval för 1 år av ordinarie revisorer Sven Blomqvist och Bo-Erik Malmvall
och suppleant Stig Cronberg för verksamhetsåret 2014-2015.
Till sammankallande i valberedningen kvarstår till årsmötet 2015 Ulf
Törnebladh, till årsmötet 2016 ledamot Stefan Swartling Peterson. Till nyval för
3 år ledamot Hedvig Glans.
Samtliga under § 11 föreslagna styrelsemedlemmar, revisorer, revisorssuppleant
samt ledamöter av valberedningen valdes enhälligt av årsmötet.
§ 12 Årsavgiften för 2014-15 fastställdes till oförändrade 200 kronor.

§ 13 Föreningens hemsida. Helena Hildenwall har varit i kontakt med en extern
person angående att bygga om vår hemsida i ex Wordpress för att vi enklare ska
kunna redigera den själva. Kostnaden skulle uppgå till 12 000 kr. Helena H
avgår nu ur styrelsen men om det blir aktuellt kan hon tänka sig att fortsätta
diskussionerna om hemsidans utformning men Johan ska tillfrågas om han kan
slutföra kontraktet i egenskap av webansvarig. Förhoppningsvis kan han göra
detta i samarbete med Hampus även om den sistnämnde inte är i Sverige de
närmsta 6 månaderna.
§ 14 Diskussion om föreningens verksamhet under år 2014-15;
- Stipendium. Föreningen har i år delat ut två stipendier à 15 000 kronor.
Diskussion om vi borde öka summan, men årsmötet enades om att ytterligare ett
år ge samma summa och utvärdera nästa år.
-Tropikfall. Diskussion om vi kan ha detta på hemsidan, men svårt för styrelsen
att kunna svara regelbundet. Däremot kan vi förmedla kontakter till specialister
inom respektive område. Maria ska fråga Infektionsläkarföreningens ordförande
Göran Günther om vi kan få disponera en sida i tidningen ”Infektionsläkaren”
som skulle innehålla dels en rapport/uppdatering från styrelsen samt vara ett
forum för intressanta tropikfall, ex från Karolinska sjukhusets
kompetensgruppsmöten. Förslag på att tillfråga Urban att bli redaktör. Tropikfall
kan även komma från nybildade tropikgruppens möten i Jönköping, som Per ska
tillfrågas att rapportera ifrån. Sidan skulle då kunna stimulera bildandet av
ytterligare sådana tropikgrupper i landet, där man träffas och diskuterar
patientfall.
-Symposier. Planen är att ha två symposium per år, varav ett med
tropikmedicinskt tema och ett med tema internationell hälsa. Det
tropikmedicinska mötet ska ha mer vetenskaplig inriktning och det med
internationell hälsa en mer öppen, populistisk karaktär där vi bjuder in andra
NGO som ex Läkare Utan Gränser, Röda Korset osv. I år har vi genomfört det
första tropikmedicinska doktorandsymposiet i samband med Infektionsveckan
vilket utfallit mycket väl, planeras att fortsättas och byggas ut. Pga

arbetskrävande inte säkert att vi mäktar med ytterligare ett symposium redan i
höst, kanske får skjutas till våren 2015.
Diskussion om vi dessutom bör fortsätta med Elias Bengtsson-föreläsningar i
samband med Riksstämman fast i annan lokal. Judith Bruchfeldt föreslog olika
tuberkulos-föreläsare. Problem att få infektionsläkare kommer att delta i
Riksstämman.
§ 16 Övriga frågor; Judith Bruchfeldt informerade om förslag från
NKS´programkontor att Nationellt centrum för tuberkulos i Solna flyttas och
nedgraderas i vårdnivå till norra Stockholm (Danderyd). Judith och Jonas
Hedlund har för kompetensgruppen för tuberkulos i Stockholm skrivit en inlaga
angående det problematiska i att splittra en fungerande verksamhet som
dessutom utgör support för tuberkulosfrågor från hela Sverige. Årsmötet
beslutade att göra en skrivelse till NKS´programkontor där vi uttrycker vårt stöd
för den resurssvaga grupp som tuberkulospatienter utgör. Gabrielle fick i
uppdrag att författa. Vi kan dock inte uttala oss om lokalfrågan.
§ 16 Nästa möte 29 september 2014 kl 10-16 på SLS. Beslut att nästa årsmöte
hålles i samband med Infektionsveckan i Östersund i maj 2015.
§ 17 Mötet avslutades och samtliga deltog i den middag som anordnades av
Infektionsveckan.
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