Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte den 18 mars 2010
Lokal; Biblioteket, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Gabrielle Holmgren,
Maria Lundberg, Helena Palmgren, Per Vågström

§ 1 Dagordningen fastställdes med tillägg av två övriga frågor;
- inbjuden gäst Anna-Karin Karlsson; SIDA-stött utbildningsprogram i
globalmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, gynekologi och barnmedicin
- fotografering av styrelsen

§ 2 Till mötesordförande utsågs Ulf Bronner, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Helena Palmgren
§ 3 Föregående styrelsemötesprotokoll lades till handlingarna
§ 4 Föreningens ekonomi och medlemsantal
Ulf redogjorde för den något komplicerade medlemssituationen där det hos
Läkarförbundet finns 376 registrerade medlemmar i Svensk Förening för
Tropikmedicin och Internationell hälsa. Av dessa är dock 116 pensionärer som är
avgiftsbefriade och ytterligare 60 är inte medlemmar i Läkarförbundet och debiteras
därmed inte via dem, vilket i praktiken innebär att vi inte har någon kontroll över vilka
som betalat medlemsavgift. Kvarstår alltså 376 - (116+60) = 200 säkert betalande
medlemmar, dvs 200 x 150 kr = 30 000 kr (istället för de ca 60 000 kr vi kalkylerat
med utifrån den första uppgiften om ca 400 medlemmar). Ytterligare ca 30
medlemmar finns på en lista som Ulf nu fått av Lars Rombo, även här helt okänt
huruvida de betalat eller ej de senaste åren. Dessa personer är sannolikt inte heller
medlemmar i LF och risk för att de är dubbelregistrerade finns.
Styrelsen ansåg att denna fråga bör tas upp i medlemsutskicket som planeras till maj
2010 (se nedan § 8) där alla (60) som inte är medlemmar i LF uppmanas att
REGISTRERA sig hos LF (ej krav på att betala medlemsavgift till LF) för att vi ska
kunna få adressetiketter på dem av LF så att våra utskick underlättas. Dessutom bör
extra brev bifogas till de ca 30 medlemmar som nu endast finns på Lars Rombos lista
för att be dem bli medlemmar alt registrera sig i LF. Per fick i uppdrag att kontakta
Lars Rombo för att få dessa 30 personers adresser på Excel-fil för att underlätta
printning av deras adressetiketter.

Sammanfattningsvis håller ej den ursprungliga ekonomiska kalkylen eftersom vi bara
har 200 säkert betalande medlemmar. I nuläget har föreningen ca 51 500 kr på
kontot istället för 66 500 som vi trodde. Ulf har dessutom redan haft omkostnader på
ca 5000 kr som får dras av de 51 500, återstår ca 45 000 kr.
Vid ett flertal tillfällen under styrelsemötet diskuterades med anledning av detta hur vi
ska öka intäkterna. Alla i styrelsen uppmanades att fundera över potentiella
sponsorer. Ulf fick i uppdrag att höra med Hans Rosling (Gapminder), Midroc,
Missionskyrkan och Ericson. Pia hör med MyggA, Per med Naturkompaniet och
PMU, Helena B med Svenska Kyrkan och MSF. Dock mycket viktigt att vi är och
uppfattas som oberoende gentemot ev sponsorer.

5 Riksstämmeprogram Göteborg 1- 3 dec 2010
Gabrielle rapporterade att ansökan är inskickad att hålla symposiet ”Är
det möjligt att eliminera malaria I Afrika?” på torsdag em 2 dec. Anders Björkman har
tackat ja till att vara moderator. Ulf inleder med presentation av föreningen. Det
planerade programmet ser ut som följer;
Pedro Gill (KI); Modern malariabehandling och historik samt artemisininbaserad
terapi (engelska)
Mikkel Vestergaard Frandsen (Köpenhamn); Insekticider och vektorkontroll
Stefan Pettersson (IHCAAR); Hälsosystem i Afrika
Mats Wahlgren (MTC); Framtiden och vaccin
Diskussion
Styrelsen ansåg det vara ett mycket ambitiöst program och erkände Gabrielles och
Andreas fina arbete. Kommentarer om att det är övervägande Stockholmbaserade
föreläsare (bra? dåligt?), och vikten av att kontrollera att det inte krockar tidsmässigt
med infektionsläkarföreningens programpunkter. Helena P fick i uppdrag att höra
med Inf läk föreningens vetenskaplige sekreterare Anders Johansson hur vi kan
samordna våra inslag. Symposiet är dessutom ovanligt långt med ca 4 timmar, och
om det inte godkännes får vi i första hand dra ner på tiden och i värsta fall ersätta
symposiet med fria föredrag. Ekonomiskt bidrar vanligen Läkaresällskapet med 5000
kr till nordiska gästers resor och omkostnader (Vestergaard).

6 Hemsidan - innehåll
Leif hade mailat ett välarbetat förslag på hemsida till alla i styrelsen med
följebrev ang ekonomiska alternativ till finansiering av densamma. Först fastslogs att
Johan är utsedd till web-master med vetenskaplig support av Leif och Asli, Pia som
kontaktperson för andra NGO´s. Vid dagens möte erbjöd sig även Helena P att delta
i det praktiska arbetet, i första hand att ordna en mailadress till Tropikmedicin.net
som alla i styrelsen kommer in på (t ex för inmailade artiklar o dyl). Pia uppdrogs att

kontakta Roland Boij för att få loggan som använts på tidningen Tropiknytt så att vi
kan använda den på hemsidan för kontinuitet. Styrelsemötet tyckte att förslaget på
hemsida såg mycket proffsigt och bra ut, och ansåg att vi nu så snabbt som möjligt
måste fylla den med spännande innehåll (alla välkomnas att komma med ytterligare
förslag!);
-

Presentation av styrelsen inkl foton via en länk; Namn, specialitet,
arbetsplats, internationell erfarenhet, tidigare och aktuell forskning
(med anknytning till tropikmedicin), undervisningsmeriter. Beslutades
att alla i styrelsen mailar sin presentation med dessa rubriker till
Helena P som erbjöd sig att redigera och ”stöpa dem i samma form”.

-

Ulf har skrivit en programförklaring för föreningen med bakgrund och
ändamål som bör ligga på hemsidans första sida. Gabrielle föreslog
tillägg av ”varför vi behövs” och Ulf ska ordna detta med
formuleringar från medlemsbrevet han skrev i oktober.

-

Tillägg av en ”Hur du kontaktar oss” – rubrik på hemsidans första
sida.

-

Intervjuer med Lotta Melander (ny professor Global Hälsa) och Luis
Rodrigues (Asli åtagit sig detta vid föregående styrelsemöte), Johan
von Schreeb (Helena P).

-

Gabrielles avhandling

-

Helena B´s ARV-projekt i Rwanda

-

Pia´s rapporter från Läkarbanken

Hemsidan – samarbetspartner och finansiering
Leifs förslag att vår hemsida läggs på Mediahuset AB´s webhotell (där
även infektion.net finns) och låter dem göra webdesign och grundstruktur efter våra
önskemål lät som det bästa alternativet. Uppläggningskostnaden 20 – 25000:- är
dock svåröverstiglig med vår nuvarande budget varför de ekonomiska
förutsättningarna måste klarna innan vi kan godkänna förslaget. I första hand
inväntar vi Leifs kontakt Olle Lundblads’ efterforskningar hur mycket sponsorpengar
vi kan få in från läkemedelsföretag och huruvida deras motkrav i form av annonser
på hemsidan ser acceptabla ut. Parallellt måste vi dock själva undersöka
möjligheterna av andra sponsorer (vg se p 4).
I samband med detta diskuterades utformningen av tidningen Tropiknytt.
En snabb ekonomisk kalkyl visade att vi inte har råd att fortsätta att trycka en
pappersupplaga som tidigare kostat ca 20 000 kr. (Nuvarande saldo ca 45 000 kr,
planerade utlägg Riksstämman ca 5000 kr, porto för två utskick 10 000 kr,

hemsidans uppläggningskostnad kanske 20 000 kr.) Vid ett flertal tillfällen uppkom
diskussion om huruvida hemsidan ska vara lösenordsskyddad för att komma åt
Tropiknytt och annat så att medlemmar stimuleras att betala avgiften. Problemet kan
vara studenter med dålig ekonomi inte har råd och att vi ännu inte har en matnyttig
hemsida att erbjuda. Ett förslag uppkom att vi skulle be Sveriges infektionskliniker att
betala en klumpsumma för sitt kliniklösenord. Vi kunde inte komma till någon
konklusion utan uppdrog åt informationsgruppen (Johan, Leif, Asli, Pia och Helena
P) att fundera vidare.

8 Nästa medlemsutskick
Bör ske ca mitten av maj 2010. Ska innehålla presentationerna av
styrelsemedlemmarna (se p 6), information om hemsidan (samt ev lösenord),
uppmaning att betala medlemsavgiften och registrera sig hos Läkarförbundet,
blänkare om vårt symposium på Läkarstämman, uppmaning till alla medlemmar att
skicka in sin mailadress till tropikmedicin.net så att vi lättare kan göra utskick. Ulf ska
höra med banken så att vårt bankkonto säkert är kopplat till ett bankgiro och
formulera hur medlemmarna kan betala via internetbanken (kopiera informationsruta
i senaste Tropiknytt). De som inte har tillgång till internetbank får bankgironumret och
ordna inbetalningskort själva via sin bank. Dessutom separat brev till de 30 som inte
finns registrerade förutom på Lars Rombos lista att bli medlemmar alt registrera sig
hos LF.

9 Övriga frågor
Styrelsemedlemmarna bör uppdatera vår interna maillista; om man vill ha en
alternativ adress (t ex under semestern om man inte kommer åt sin jobb-mail) så
maila den till Ulf.
Anna-Karin Karlsson, studierektor för allmänmedicin i Stockholms läns landsting,
var inbjuden gäst. Hon berättade om ett SIDA-stött utbildningsprogram i
globalmedicin för ST-läkare i allmänmedicin, gynekologi och barnmedicin som
skickar ut ca 20 ST-läkare/år till Etiopien eller Indien (Kerala). Under 3 månader
auskulterar man på ett sjukhus för att få ökad insikt i sjukdomspanoramat och
förutsättningarna för diagnostik och vård. ST-läkaren ska skriva rapporter och får
räkna in perioden i sin ST-tjänstgöring. Man har kvar sin vanliga lön och ett
handledararvode till den mottagande sjukhusledningen utbetalas också från Sverige.
Max 4 ST-läkare per placering. Hittills har deltagarna kommit från Stockholm, Skåne,
Göteborg, Sundsvall och Jönköping. Vi diskuterade att även ST-läkare inom
infektionsmedicin skulle vara betjänta av att delta i programmet då syftet är att lära
sig känna igen t ex tuberkulos, HIV-relaterade sjukdomar och malaria. Detta skulle
vara ett intressant inslag på hemsidan, varför Anna-Karin ombads skriva några rader
med hänvisning till CFAM’s hemsida där all information finns och Helena B att
kontakta Lotta Jansson (allmänmedicin) som varit deltagare i Indien för en artikel till
hemsidan.
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Helena Berggren, sekreterare

Helena Palmgren, justerare

Ulf Bronner, ordförande

