STYRELSEMÖTESPROTOKOLL 2009 11 26
SVENSK FÖRENING FÖR TROPIKMEDICIN OCH INTERNATIONELL HÄLSA
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Leif Dotevall, Gabrielle Holmgren, Asli
Kulane, Maria Lundberg, Helena Palmgren, Johan Persson, Per Vågström

§ 1 Styrelsen
Den nya styrelsen konstituerade sig och beslutade om sina inbördes ansvarsområden enligt följande;
Ordförande; Ulf Bronner
Vice ordförande; Helena Palmgren
Sekreterare; Maria Lundberg och Helena Berggren
Vetenskapliga sekreterare; Gabrielle Holmgren och Andreas Mårtensson
Skattmästare; Per Vågström
Web-master; Johan Persson med Asli Kulane och Leif Dotevall som vetenskaplig
support och Pia Appelgren som kontaktperson för andra NGO´s inom migration-och
flyktingfrågor

§ 2 Fokusområden
Diskussion kring föreningens prioriteringar, förslag på att utöka med flyktinghälsofrågor som del av
innebörden i ”Internationell hälsa” i föreningens namn. Detta skulle kunna innebära kontakt med
andra organisationer som arbetar med /gömda/ flyktingar i Sverige (Médecins du Monde,
Läkarbanken, Röda korset, Läkare utan gränser). Vårt uppdrag skulle sannolikt ligga inom området
policydokument, politisk påverkan för att förbättra vården för /gömda/ flyktingar i Sverige snarare än
att aktivt organisera vård.
Helena B ska förmedla kontaktpersoner inom MDM och MSF till Pia som ska fungera som
samordnare för dessa frågor. Ulf kommer också att vara resurs.

§ 3 Tropiknytt/Hemsida
Tidningen Tropiknytts form diskuterades. Sannolikt bäst att mer och mer gå över till en
hemsida/internet-tidning för att nå ut till så många som möjligt med uppdaterad information i form
av korta, slagkraftiga budskap (ej alltför långa artiklar) och länkar till intressanta områden (ex
TropNet Europe), kalendarium för möten, kongresser, kurser (i Sverige och ev även utomlands). Dock
viktigt att medlemmar som så föredrar ska ha möjlighet att få utskick av tidningen i pappersform
även framgent. Varianten lösenordsskyddad hemsida för betalande medlemmar bedömdes ej
realistisk, om vi vill nå en bredare publik tyckte de flesta att vår hemsida bör vara fritt tillgänglig.
Web-redaktören (Johan) blir en viktig spindel i nätet, men såväl Leif som Asli kommer att bidraga
aktivt med innehåll till Tropiknytt. Asli, Maria, Per och Ulf ska fråga olika kontakter för att hitta en
datorkunnig individ som kan hjälpa till med den praktiska utformningen av hemsidan. Helena P ska
höra med Martin Stenmark angående möjligheter att länka Tropikföreningens hemsida till
Infektion.net där Mediahuset ska ta över utformningen av hemsidan inkl sponsring.

§ 4 E-mail-lista
Viktigt att ha en uppdaterad e-mail-lista på föreningens medlemmar för att kunna skicka
”påminnelsemail” att gå in och uppdatera sig på hemsidan med jämna mellanrum (ca varannan
månad). Ulf åtog sig att försöka ordna detta.

§ 5 Kurser inom tropikmedicin och internationell/global hälsa
Bolognaprocessen innebär att möjligheten till valfria kurser (t ex globalmedicin) försvinner därför att
hela den valfria perioden (ett halvår) ska bestå av en fördjupningsuppgift. Viktigt för styrelsen att
bevaka dessa frågor och hur man kan bevara möjligheten att erbjuda läkarstudenter en
globalmedicin-kurs.
Vid pennan 2009 12 02/ Helena Berggren

