PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTE I SVENSK FÖRENING FÖR
TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA 2009
Tid: Onsdagen 25 november 2009
Plats: Mässan i Älvsjö, Läkaresällskapets riksstämma, Stockholm
1. Mötet öppnades.
2. Ulf Bronner valdes till mötesordförande.
3. Gabrielle Holmgren valdes till mötessekreterare.
4. Gunnar Holmgren och Helena Berggren valdes att justera protokollet.
5. Kallelseförfarandet godkändes.
6. Ulf Bronner presenterade några tillägg till dagordningen, såsom val av
valberedning och revisorer, samt information om föreningens stipendier.
Dagordningen godkändes.
7. Gunnar Holmgren redogjorde för föreningens delning och styrelsens avgång.
Sammanfattningsvis hade dåvarande valberedningen ej lyckats rekrytera några
intresserade till styrelsen, samtidigt som Lars Rombo önskade separera den
resemedicinska delen ur föreningen. Detta blev till slut ohållbart, vilket styrelsen
redogjorde för i vårens nummer av TropikNytt. Detta väckte ett stort gensvar i
föreningen och vid ett extrainkallat årsmöte i juni beslutades att föreningen skulle
delas i två föreningar. I samband med styrelsens avgång valdes en ny
valberedning bestående av Anna Färnert, Anna Thorson och Per Björkman, med
uppdrag att presentera ett förslag till ny styrelse i den återstående föreningen
”Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa”.
8. Ulf Bronner redogjorde för föreningens finansiella resurser. Sammanfattningsvis
uppgår behållningen till ca 133 000 kr som ska delas lika mellan ”Svensk
Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa” och ”Resemedicinska
föreningen”
2009 års två stipendier à 25 000 har tilldelats Helena Janols för en tuberkulosstudie och Fredrik Månsson för en studie om HIV i Guinea-Bissau. Närmare
presentation av stipendiaterna kommer att ske senare.
9. Anna Färnert, sammankallande i valberedningen, presenterade ett förslag till ny
styrelse på 11 personer. Man hade eftersträvat att skapa en ny styrelse med bred

förankring inom föreningens intresseområden, god representation från norr till
söder samt balans mellan könen. Valberedningen föreslog även att den nyvalda
styrelsen själv skulle bestämma fördelningen av de olika förtroendeposterna.
Årsmötet godkände förslaget till ny styrelse och överlät till styrelsen att inom sig
utse ordförande, vice ordförande, sekreterare, vetenskaplig sekreterare,
skattmästare och övriga ledamöter . Deltagarna vid årsmötet riktade ett varmt tack
till Anna Färnert och valberedningen.
10. Anna Färnert, Anna Thorson, Per Björkman omvaldes till ledamöter av
valberedningen.
11. Sven Blomqvist och Bo-Eric Malmvall valdes till revisorer. Stig Cronberg valdes
till revisorssuppleant.
12. Årsavgiften fastställdes till 150 kr per år.
13. Öppen diskussion om föreningens framtida verksamhet
•

Främja utvecklingen av tropikmedicin och internationell hälsa, inklusive
”migrationsmedicinska” frågeställningar.

•

Utökat samarbete, i form av informationsnätverk och gemensamma
seminarium, med andra referensgrupper och organisationer inom ämnet
ex. Läkare utan Gränser, Skandinaviska Läkarbanken/Rotary Doctor
Bank, Läkare i Världen, Röda Korset, Referensgruppen för parasitologi,
Referensgruppen för malariaprofylax, Europeiska federationen för
tropikmedicin mm.

•

Utarbeta en hemsida innehållande bl.a. vetenskapliga rapporter, reportage,
kalendarium med information om aktuella konferenser och kurser och
diverse länkar. Om möjligt skall TropikNytt i pappersform integreras och
bli en del av hemsidan istället.

•

Förmedla information och kontakter till medicine studenter som önskar
utföra projektarbete i ämnet.

•

Stipendier kommer framöver att utdelas i den mån ekonomin tillåter.

•

Uppdatering av stadgarna från 1991.

14. Mötet avslutades.
Stockholm 2009-11-25
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