Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 25 januari 2010

Närvarande: Ulf Bronner, Leif Dotevall, Andreas Mårtensson, Asli Kulane, Gabrielle Holmgren, Per
Vågström, Pia Appelgren, Helena Palmgren, Maria Lundberg.

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande Ulf Bronner, mötessekreterare Maria Lundberg, justeringskvinna Pia
Appelgren.

§4 Gemensam genomgång av föregående styrelseprotokoll.
§5

Föreningens ekonomi – eget bankkonto.

Problem att få tillgång till bankkonto p g a att Handelsbanken önskar ett årsmötesprotokoll med
beslut om vilka som är valda till de olika styrelseposterna för att godkänna användandet. I
årsmötesprotokollet anges att vi alla valts till ny styrelse men inte hur posterna fördelats.
Om styrelseprotokoll presenteras där det tydligt framgår att Ulf och Per blivit valda till ordförande
respektive skattmästare och har teckningsrätt till kontot kan detta nog accepteras av Handelsbanken.
Lars Rombo har enligt uppgift betalat ut stipendierna för år 2009.
Föreningen har ca 400 medlemmar, årsavgiften är 150 kr. Hittills har ca 30 000 kr kommit in, dvs
hälften av förväntat.
Sjuksköterskor önskar vara med i föreningen vilket är helt i sin ordning enligt stadgarna.

§6 Allmän diskussion om innehåll och former för styrelsearbetet under 2010.
Hel eller halvdag i Stockholm 1‐2 gånger per termin.
Telefonmöten ‐positivt, fungerar bra vid exekutiva, beslutande möten, enligt Leif. Max en timmes
möte rimligt. Kan fungera i framtiden, då vi lärt känna varandra lite bättre.
Ett alternativ är också att Helena, Leif och Per, som har längst resväg medverkar per högtalartelefon,
övriga träffas som idag i Läkarsällskapets lokaler.

§7

Hemsida och Tropiknytt.

Leif har varit i kontakt med Torsten Holmdahl som är positiv till samarbete, men, om vi är med på
Mediahuset, så blir det till en kostnad.
Skall vi ha reklamannonser? Vilka vill och får annonsera? Malarialäkemedelsnamn? NGO´s? Läkare
utan gränser? Röda korset? Statliga institutioner? Räddningsverket?
Keywords för Google?
Infektionsläkarföreningen har ett styrelsemöte den 17 mars och kommer då att ta upp infektion.net‐
frågan.
Johans kontaktperson, Martin Karlsson är student, men har tid. Han har tidigare gjort hemsidor, kan
hjälpa oss med länkar, sökmotor, statistik, videosökningar. Ulf har varit i kontakt med Martin, svårt
att få besked om kostnad vilken är beroende av bas/tillägg mm.
Vem godkänner innehållet på hemsidan? Webbmaster/ grupp?
Förslag att första numret av Tropiknytt kommer ut i pappersform med information om hemsidan och
uppmaning till dem som vill ha kvar tidningen i pappersformat att höra av sig. Tropiknytt har tidigare
kostat ca 20 000 kr/nr.
Diskussion angående Leifs förslag till websida. (v g se även tidigare mail från Leif)
Leif skriver ett förslag på hemsida ‐länkar mm
Gabrielle och Andreas ger ytterligare förslag på länkar till vetenskapliga artiklar. Vad finns det för
aktivitet hos våra medlemmar – forskning inom tropikmedicin/artiklar?
Alla medlemmar bör uppmanas att bidra med sina artiklar, ämnen.
Asli föreslår intervju med forskare. Förslag: Johan von Scheb, Peter Byass, Luis Rodriges, Lotta
Melander.
Gunnar Holmgren har nyligen skrivit om svensk tropikmedicinsk historisk. Uppdatering‐
återupprepning efter ny kontakt med Gunnar? Pia undersöker detta.
Kalendarium med information om kurser i Internationell hälsoutbildning i Sverige /Norden,
konferenser.

§8 Kontakt med andra föreningar inom internationell hälsa.
Beslutas att nya kontakter tas under hösten (gamla kontakter underhålls). Då har vi förhoppningsvis
någon substans att presentera. Vad har de för önskemål från oss?
Leif har/tar kontakt med Nordiska hälsovårds högskolan i Göteborg, Läkarmissionen, Svenska
försvarsmakten, Helena P med MSF, Pia med Läkarbanken, Röda korset, Diakonia, Rädda barnen, Per
med Unicef, Räddningsverket, Ulf med SIDA, Andreas med Läkare i världen, Gabrielle med
Skandinaviska läkarbanken, Helena B och Maria med IMCH, ytterligare?

§9 Nytt brevutskick till medlemmarna skall skickas ut i maj.

Innehåll: ‐ presentationer av oss i styrelsen, beskrivning av föreningen, information om nätupplaga

§10 Mail‐lista till alla medlemmar. Ordnas av Karmen på KS.

§11 Övriga frågor.
Per funderar om reseersättning i samband med styrelsemöten. Det visar sig att alla närvarande har
hittills ordnat det antingen via klinik‐/student‐ eller forskningspengar eller kunnat samordna resan
med annat uppdrag.
Leif informerar om ny professur på gång inom Global hälsa efter Lotta Melander som gått i pension.
Ulf påminner om att det är dags att planera för Vetenskapliga programmet på Riksstämman, Elias
Bengtsson‐föreläsning , stipendier av Läkarsällskapet.
Andreas och Gabrielle tar på sig att boka symposietid och lokaler via kontakt med generalsekreterare
för Läkarstämman.
Förslag till innehåll: ‐Malaria symposium, forskning malariakontroll, vaccin, myggnät, läkemedel ,
‐Neglected diseases

§12

Möten under våren:

Torsdag den 18 mars 2010, kl 13 ‐ 16.30
Måndag den 3 maj 2010, kl 13 ‐ 16.30
Ulf bokar rum på Läkarsällskapet, Stockholm.

Åtgärdslista inför nästa möte 18 mars:
Ulf formulerar en introduktion om föreningen för hemsidan.
Var och en skriver sin egen presentation ‐förslagsvis kort, ca 5 rader, längre vid behov…
Helena P tar med kamera till nästa möte.
Leif tar reda på ytterligare fakta angående hemsida. Hur mycket kostar det på Mediahuset? Måste vi
kontakta annonsörer? Vad behöver/ får vi göra? Får vi ha synpunkter på annons? (§7)

Börja tänka på en intervju: Asli ‐ Lotta Melander, Luis Rodriges, Helena P ‐Johan von Scheb, Peter
Byass (§7)
Vi får alla fundera över vad som är vår målsättning? Forskning? Sprida kunskap? Annat?

31 jan 2010

Maria Lundberg, sekreterare

Pia Appelgren, justerare

Ulf Bronner, ordförande

