Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Årsmöte i Göteborg torsdag den 2 december 2010

§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötesordförande Ulf Bronner.
§ 3 Val av mötessekreterare Maria Lundberg.
§ 4 Val av protokolljusterare Peter Iveroth och Helena Berggren.
§ 5 Godkännande av kallelseförfarandet.
§ 6 Dagordningen fastställdes.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 redogörs av Ulf Bronner:
Ekonomi. Hemsidans skapande, avtal och innehåll. Medverkan på
Riksstämman: ett symposium under temat ”Är det möjligt att eliminera malaria i
Afrika?” samt en presentation av föreningen på Global health - symposiet.
Styrelsens förslag till nya stadgar.
Presentation av framtidsplaner där kontakt har tagits med Staffan Bergström
angående ett symposium hösten 2011 med temat mödravård och
befolkningsfrågor i låg- och medelinkomstländer.
§8 Rapport från skattmästaren, Per Vågström, för räkenskapsåret 1 november
2009 - 31 oktober 2010.
Inkomster är medlemsavgifter samt gåva från telekomföretaget Ericsson för start
av hemsida. Största utgiften var sedan tidigare beslutade stipendier, 2 st á 25 000
kr.
Diskussion angående att brytpunkt för årsredovisning enligt bokföringslagen ska
ske vid ett av fyra fasta tillfällen.
Beslutas att styrelsen får rätt att byta tidpunkt om bokföringslagen så kräver.
§9 Revisorer Sven Blomqvist och Bo-Erik Malmvall.
Årsberättelse redogörs av Bo-Erik Malmvall.
§10 Styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna årets arbete.

§11 Val på 2 år av:
-Ordförande: Helena Palmgren.
-Sekreterare: Helena Berggren.
-Vetenskaplig sekreterare: Gabrielle Holmgren.
-Övriga ledamöter: Leif Dotevall, Johan Persson
Val på 1 år av:
-Viceordförande : Maria Lundberg.
-Skattmästare: Per Vågström
-Sekreterare: Pia Appelgren
-Vetenskaplig sekreterare: Andreas Mårtensson
-Övriga ledamöter: Asli Kulane, Johan Ursing
Adjungerad ledamot: Ulf Bronner
Skattmästare och ordförande har båda teckningsrätt till föreningens bankkonto i
Handelsbanken.
Val av revisorer för verksamhetsåret 2010-2011: Sven Blomquist och Bo-Eric
Malmvall, suppleant: Stig Cronberg.
Val av ledamöter i Svenska läkarsällskapets fullmäktige på 2 år: Helena
Palmgren, Helena Berggren, suppleant Maria Lundberg.
Val av valberedning på 2 år: Rune Andersson (sammankallande), Birgitta
Evengård, Stefan Peterson.
§ 12 Styrelsens förslag till nya stadgar enligt utskick till medlemmarna redogörs
av Helena Palmgren. Stadgeändringarna rör främst namnbyte och vad
föreningen står för idag. Kommentarer angående oförändrad årsavgift, brytpunkt
för årsredovisning, fortsatt avgiftsfrihet för studenter, men ej för pensionärer.
Påminnelse om att medlemmar i läkarsällskapet har möjlighet att söka
resestipendier.
Årsmötet godkänner de nya stadgarna.
Beslutas att stadgarna åter ses över och ändras när behov uppkommer.
§13 Årsavgiften fastställs till oförändrad summa 150 kr. Nytt är att från och med
2011 skall pensionärer betala årsavgift, fortsatt gratis för studenter.
Läkarförbundet har medlemsregistret och sköter faktureringen. Föreningen har
380 medlemmar, varav ca 200 hittills betalat årsavgift.
Beslutet godkännes av årsmötet.

§14 Föreningens hemsida uppstartad av webmaster Johan Persson, Leif
Dotevall, Asli Kulane, Pia Appelgren. Ett årigt avtal med Mediahuset 1juli 2010
till 1 juli 2011. Finansiering med hjälp av 20 000 kr gåva från Ericsson.
Leif och Johan presenterar hemsidan som nu är föreningens anslagstavla.
Medlemmar uppmanas kontakta Leif eller Johan med förslag på studentartiklar,
länkar till tidsskrifter, kommentarer om vad som ska vara med och vad som ska
bort. Observera rubriken: ”Publicera på hemsidan” med mailadress till ansvarig.
Just nu finns ingen mailadress till föreningen. Vi äger rätt till hemsidan och vi
har veto om annonsplatserna. Vem står för riskerna om annonserna inte betalar
hemsidan? Finns mailadresser till alla medlemmar?
Årsmötet beslutar att styrelsen får mandat att besluta om hemsidefrågor i
samarbete med Mediahuset.

§15 Föreningens verksamhet under 2011 kommer bestå av fortsatt arbete med
hemsidan, arbete inför symposium på Riksstämman samt arbete med friliggande
symposium med Staffan Bergström, förslagsvis i oktober alternativt på
Riksstämman ”Elias Bengtsson-föreläsning”. Vår ambition är en stor
aktivitet/år. Vi har möjlighet att använda kvällsmötena på Läkarförbundet.
Annat önskemål att aktiviteter skall ligga på dagtid för att underlätta för
tillresande. Ytterligare förslag på ämnen handlar om flyktinghälsa, de
papperslösa, biståndspolitik, förslag om aktivitet i samband med internationella
kvinnodagen 8 mars 2012 som handlar om HIV, Tbc.

§16 Extern finansiering? Medlemsavgifterna räcker för basverksamheten, men
enstaka aktiviteter bör vara självfinansierade av sponsorer, läkemedelsföretag,
SIDA osv. Årsmötet godkänner detta beslut.

§17 Diskussion om återanslutning till FESTMIH, den europeiska federationen
för nationella föreningar inom tropik medicin och internationell hälsa. Kostnad 5
euro/ medlem och år. Årsmötet beslutar att vi ska gå med men överlåter till
styrelsen att förhandla om villkoren och tidpunkten.

§18 Övriga frågor. Bo-Erik Malmvall informerar om att 10-veckors kursen i
Globalmedicin i samarbete med SIDA/ Läkare utan gränser som hållits i
Jönköping i 5 år nu upphör och återgår till IMCH i Uppsala. Efterfrågas därför
förslag på ny kursverksamhet i Jönköping med Gunnar Holmgren som
huvudföreläsare och Bo-Erik som administratör. En veckas kursen i Globala
infektioner för ST-läkare m fl fortsätter en gång per år.

§19 Mötet avslutas och avgående styrelseordförande tackar för sig och avtackas
hjärtligt.

Mötessekreterare Maria Lundberg

Justerare Peter Iveroth

Justerare Helena Berggren

Ordförande Ulf Bronner

