Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 20 januari 2014
Lokal; Svenska Läkaresällskapet i Stockholm
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Maria Lundberg, Charlotta
Rydgård, Per Vågström (via Skype)
§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Charlotta Rydgård.
§ 2 Föregående protokoll från årsmötet 2013-12-05 gicks igenom.
§ 3 Diskussion om innehåll och former för styrelsearbetet 2014.
Förfrågan ang deltagande i SLS riksstämma 4-5 december 2014, men vi
har redan beslutat att inte vara med. Vi hade tänkt arrangera ett
seminarium i höst med tema internationell hälsa och bjuda in olika
NGO’s, men bedömer att vi inte hinner/mäktar med det i nuläget.
Gabrielle som för tillfället är vår enda vetenskapliga sekreterare har
tyvärr meddelat att hon pga akuta fackliga uppdrag kommer att vara
ganska upptagen den närmaste tiden. Vore önskvärt att hela styrelsen
träffas för ett längre möte (fre-lörd) för långsiktig planering. Ex Björkdala
gård utanför Uppsala. Förslag på två helger; 25-26/4 alt 2-3/5 mailas ut
till alla med önskemål om svar inom 10 dagar.
§ 4 Doktorandsymposiet för tropikmedicinsk forskning under
Infektionsläkarföreningens nationella infektionsmöte i Gävle den 4 juni
2014 kl 10.30 – 12.00 har fått in totalt sex ansökningar. Geografisk
spridning från Umeå, Stockholm, Jönköping och Lund. Abstracten berör
forskning inom malaria, TB och HIV, PCR av tarmparasiter, Dientamöba
fragilis och enterobius samt syfilis och HIV. Pia har påmint olika
professorer inom gynekologi och barnmedicin om symposiet utan
respons. Beslutade att vi accepterar alla sex abstracts, och Pia mailar
dem för konfirmation. Om någon faller bort, kan vi göra ytterligare utskick
till institutionerna och påminna. Diskussion om resebidrag, beslutade att
Pia i första hand ber de presenterande att söka finansiering från sina
respektive institutioner, men att Tropikföreningen vid behov kan stå för
50% av kostnaden, max 2000 kronor. Önskvärt ur miljösynvinkel att de
reser med tåg, men om det blir mycket dyrare än flyg kan vi inte ställa
det kravet.

§ 5 Stipendier. Vare sig Urban eller Gabrielle som berett
stipendiedokumentet kunde närvara vid dagens möte. Diskussion om att
bredda annonseringen även till läkarstudenters /fackliga?/ föreningar,
Läkartidningen,
Folkhälsomyndigheten
(fd
SMI)
och
be
infektionsklinikernas verksamhetschefer vidarebefordra till sina
mikrobiologiska institutioner eftersom målgruppen enligt dokumentet är
mycket bred. Urban hade meddelat att han ställer upp i
stipendiekommittén.
§ 6 Hemsidan. Johan kunde inte närvara vid mötet och hade inte
meddelat hur arbetet med att ta fram ett nytt avtal med Mediahuset har
utvecklats.
§ 7 Medlemslistan. Elsa Järhult har tackat ja till fortsatt arbete att
uppdatera och komplettera medlemsregistret och kommer att göra en
sökning av aktuella adresser och mailadresser via Eniro, Hitta och dyl.
Arvode 1000 kronor. Däremot beslutade vi att inte be henne ringa runt till
dem där det saknas aktuell mailadress. Eftersom dylika telefonsamtal blir
föreningens ”ansikte mot medlemmarna” bör det göras av någon inom
föreningen/styrelsen.
§ 8 FESTMIH. Maria rapporterade från möte med FESTMIH i Basel 1516 dec dit hon åkte som en av 12 representanter från de olika
styrelserna i Europa. Man planerade nästa konferens som kommer att
hållas i Basel 6-10 september 2015 med tema internationell hälsa, miljö
och hållbar utveckling.
Förutom alla som arbetar ideellt har FESTMIH en sekreterare anställd på
50 % som är baserad i Verona. England har flest medlemmar med ca
1400, därefter Tyskland med 800, Frankrike 400, Finland och Belgien
200. Intressant att notera olika inriktning i olika länder där ex Norge är
mer global health-inriktat och helt finansierat av regeringen. Efter att
norska ordföranden avgått är nu en engelsk kvinna ordförande i
FESTMIH.
§ 9 Övriga frågor. Gabrielle behöver sannolikt en ny kollega i styrelsen
som vetenskaplig sekreterare efter Andreas Mårtensson. Maria mailar
Gabrielle för att be om hennes åsikt.

Nästa styrelsemöte föreslogs till 20 mars 2014, kl 13-16 på SLS i
Stockholm.

Helena Berggren, sekreterare

Charlotta Rydgård, justerare

Maria Lundberg, ordförande

