Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren.

§ 3 Val av mötessekreterare Helena Berggren.

§ 4 Val av protokolljusterare Pia Appelgren och Johan Persson.

§ 5 Godkännande av kallelseförfarandet, där skriftlig kallelse till årsmötet
utsänts till medlemmarna senast 15 dagar före mötet.

§ 6 Dagordningen fastställdes.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 som skickats ut till alla
medlemmar lästes upp av Helena P.

§ 8 Rapport från skattmästare Per Vågström redogjordes för i korthet av
mötesordförande eftersom Per inte kunde närvara själv vid årsmötet. Saldo
uppgår till ca 100 000 kronor efter att vi avklarat ”skulder” till resemedicinska
föreningen.

§ 9 Revisorernas (Sven Blomquist och Bo-Eric Malmvall) berättelse lästes upp
av Helena P.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året enligt
revisorernas rekommendation.

§ 11 Rune Andersson, sammankallande i valberedningen (som dessutom bestått
av Birgitta Evengård och Stefan Peterson) gav följande förslag;
Omval på 2 år av
-vice ordförande Maria Lundberg
-skattmästare Per Vågström
-vetenskaplig sekreterare Andreas Mårtensson
-övriga ledamöter Ulf Bronner, Sven Arne Silfverdal (fyllnadsval istället för
Asli Kulane som avgår) och Johan Ursing
Omval av ordinarie revisorer Sven Blomquist och Bo-Eric Malmvall och
suppleant Stig Cronberg för verksamhetsåret 2011-2012.
Dessa valdes av årsmötet.

§ 12 Anslutning till FESTMIH – den europeiska federationen för nationella
föreningar inom tropikmedicin och internationell hälsa - diskuterades. Som
medlem delar man på arbetet med den europeiska konferensen för tropikmedicin
som arrangeras vartannat år, nästa gång i Köpenhamn 2013. Vi skulle då
sannolikt ombedjas att arrangera ett symposium. Medlemsorganisationerna har
länkar för att utbyta information både inom tropikmedicin och inom
internationell hälsa. Årsmötet ansåg det viktigt och naturligt att vi ansluter oss
även om det kostar 5 euro per medlem (dock sannolikt inte för våra
studentmedlemmar som inte betalar medlemsavgift) och tog ett enhälligt beslut
att gå med i FESTMIH.

§ 13 Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften för 2012 med 50 kronor till
totalt 200 kronor med anledning av avgiften till FESTMIH.

§ 14 Föreningens hemsida är nu i princip färdig. Johan Persson förevisade den
och redogjorde för arbetet där Mediahuset varit en mycket bra samarbetspartner.
Enligt avtalet har vi efter uppläggningskostnaden på 20 000 kronor inte
förbundit oss att betala några löpande kostnader, utan Mediahuset ansvarar för
att få in det som behövs via annonsintäkter. Man har dock ännu inte hittat någon
sponsor och således finns ingen reklam på hemsidan. Vi äger hemsidan om
Mediahuset vill dra sig ur, är således ett mycket fördelaktigt avtal. Vår hemsida
kommer nu upp som första alternativ då man söker på ”tropikmedicin” på
Google!
Alla styrelsemötesprotokoll finns inlagda på hemsidan. Styrelsen har planerat att
lägga ut något nytt materiel ca en gång per månad och Pia har haft kontakt med
MSF och Röda Korset för utbyte av hemsideinformation. Löfte finns från
Läkartidningen att lägga ut våra egna artiklar som varit publicerade i LT.
Förslag finns på att lägga ut fallrapporter från medlemmar. Viktigt att alla
sprider information om hemsidan till kollegor och på arbetsplatser så att den blir
ett levande forum!
Statistikfunktionen är nu igång, ska snart utvärderas. Finns mycket detaljerade
möjligheter att analysera hur många som använder hemsidan.

§ 15 Föreningens nya logotype finns nu att beskåda på hemsidan.

§ 16 Diskussion om föreningens verksamhet under år 2012;
Styrelsen jobbar på ett symposium med Staffan Bergström, antingen som
fristående aktivitet eller som Elias Bengtsson-föreläsning under nästa
Riksstämma. Förslag på att göra ett bredare symposium om mödrahälsovård
kom upp, med namn som Gunnel Odeberg och Berit Karlsson, båda
kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset eller Sven Andreasson,
professor i beroendemedicin på Karolinska Institutet tillika ordförande i
vänföreningen för Christian Medical College, Vellore, Indien.
Viktigt att samarbeta mer med vetenskapliga sekreterarna i
Infektionsläkarföreningen så att våra program inte krockar som blev fallet på
årets Riksstämma. Symposieförslag bör vara inlämnat redan februari 2012 och
gärna i samarrangemang med andra specialiteter – internationell hälsa är ju av

intresse för många! Tips att vi i ansökan ska skriva ”av intresse även för…” eller
”i samarbete med…”. Vårt program måste också publiceras i
Infektionsläkartidningen.

Därefter diskuterades vikten av att öka kunskapen om tropikmedicin och
internationell hälsa redan på grundutbildningen både för läkare och
sjuksköterskor. Även ST-läkare inom pediatrik, kirurgi etc skulle behöva mer
utbildning. Tyvärr skär man tvärtom i nuläget ner på dessa områden på många
utbildningsorter. Allmänt har infektionskursen i Stockholm skurits ner med
30%! I Göteborg kan dock ca 100 studenter under T10 göra individuella projekt
inom internationell hälsa. Föreningens uppdrag är att försöka bredda intresset,
förslagsvis genom att anordna symposier exempelvis om echinokockcystor i
buken tillsammans med kirurger, eller om amöbom med gastroenterologer. Vi
borde också försöka vara med i diskussionen om den nya läkarutbildningen,
problemet är dock att vi inte är en egen specialitet utan representanterna för
infektionsmedicin måste föra vår talan.

Slutligen kom önskemål upp om en sammanställning av licenspreparat (företag,
biverkningar etc) och referenslaboratorier för ”sällan-prover” på hemsidan.
Problem att Läkemedelsverket blivit mycket mer restriktiva med generella
licenser samt att det nya systemet med olika apotekskedjor gör det svårare att ha
generella licenser. Ändock skulle en dylik lista vara av värde, och även kunna
inkludera ”superspecialister” som man kan kontakta i Sverige inom olika
tropikområden.

§ 17 Inga övriga frågor.

§ 18 Mötet avslutades.

Mötessekreterare Helena Berggren

Protokolljusterare Pia Appelgren

Protokolljusterare Johan Persson

