Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 3 maj 2010
Lokal; Biblioteket, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Leif Dotevall, Gabrielle Holmgren, Andreas
Mårtensson, Helena Palmgren, Johan Persson

§ 1 Dagordningen godkändes
§ 2 Till mötesordförande utsågs Ulf Bronner, till sekreterare Helena Berggren och till justerare Johan
Persson

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna
§ 4 Ekonomi; Saldo för närvarande ca 45 000 kr. Debitering av medlemsavgift via Läkarförbundet
sker 31 maj 2010, varför det brådskar att få iväg vårt medlemsutskick med information så att
medlemmarna ska känna sig motiverade att betala medlemsavgift. Vg se § 9. Ulf har inte hunnit
kontrollera huruvida vårt konto är anslutet till bankgiro för dem som inte har internetbank utan vill
betala manuellt på banken. Detta överlåtes åt skattmästare Per att forska vidare i.

§ 5 Finansiellt stöd; I enlighet med föregående protokoll har vi förhört oss på olika håll om bidrag
till föreningens hemsida, och Ulf har efter kontakt med Olle Norrblom (pensionerad pediater, numera
chief medical officer hos Ericson) skrivit en så bra ansökan att vi fått löfte från Ericson om 20 000 kr i
bidrag till finansieringen av hemsidan. Det är ännu inte klart till vilket datum pengarna kommer att
utbetalas. Ulf har dessutom varit i kontakt med Hans Rosling ang Gap Minder, som dock är en
verksamhetsstiftelse som inte genererar något överskott, och med Carl Bennett som äger Getinge
där vi ev kan få bidrag om vi presenterar en 3+3-årsplan för vår verksamhet. Vidare kommer Ulf att
kontakta MIDROC och efterhöra ett allmänt bidrag.
Andreas erbjöd sig att höra med Anders Björkman (som haft kontakt med Carl Bennett ang bidrag till
Världsinfektionsfonden) hur vi bäst går tillväga med den ansökan.
Helena B har fått nej från Svenska Kyrkan och MSF. Pia avvaktar tills vi har ett konkret projekt att
söka pengar till eftersom hemsidan nu är finansierad åtminstone första året. Helena P har blivit
ombedd att föreläsa om tropikmedicin hos Trygg Hansa, kommer att be om ett allmänt bidrag till
föreningen i smb med detta. Leif tipsade om att Internetmedicin.se betalar 1000 kr/år och sjukdom
till den som skriver ett avsnitt om någon /tropik/sjukdom förutsatt att man uppdaterar sin text vid
behov. Styrelsen såg dock ett problem i att en sådan personbunden intäkt försvinner då
vederbörande slutar i styrlesen.

§ 6 Hemsidan; Leifs fortsatta kontakter med Mediahuset har gett mkt professionellt intryck.
De ansvarar för Infektionsläkarföreningens hemsida som idag är kostnadsneutral tack vare
de sponsorer Mediahuset ordnat. Vid ett och samma tillfälle tillåts tre annonser på
hemsidan, av relativt neutral karaktär, och Torsten Holmdal är enl uppgift till Leif mycket

nöjd. Mediahuset trycker dessutom Läkarmatrikeln, ansvarar för hemsidan för Svenska
Distriktsläkarförbundet, föreningarna för Gastroenterologi, Reumatologi och Lungmedicin.
Olle Lundblad på Mediahuset har till Leif uppgett att de ser medicinska uppdrag som sitt
huvudspår och har goda förhoppningar om att en hemsida för tropikföreningen skulle kunna
bli kostnadsneutral med hjälp av max tre annonser. Utan annonser/sponsorer skulle
kostnaden för uppläggning av hemsida bli ca 25-30 000 kr, och med annonser kan de göra
samma jobb för max 10 000 kr men sannolikt helt kostnadsneutralt. Kostnaden är vidare
max 10 000 kr per år för att Mediahuset ska sköta den i sitt web-hotell. Vi sköter då webmasterjobbet själva (dvs för in ändringar och dylikt). Mediahuset vill helst ha en ”spärr” i stil
med den som nu finns på infektion.net där användaren ombedes att klicka i huruvida man är
läkare/arbetar inom sjukvården eller ej. Detta är av juridisk betydelse för att Mediahuset ska
kunna frånsäga sig ansvaret för annonseringen, dvs om någon gör en felaktig medicinsk
ordination på grund av en annons. Vi har vetorätt på alla annonser och får gärna ha
önskemål och/eller egna sponsorer. Efter diskussion beslöt vi att be Mediahuset fokusera på
GAVI, vaccintillverkare, bolag som marknadsför TBC-och HIV-läkemedel samt diagnostiska kit
för t ex malaria. OBS- ej resemedicinska annonser (typ Dukoral).
Styrelsen beslutade att Leif ska begära en offert från Mediahuset (med försäkran om att vi
betalar max 20 000 kr samt att vi ska ha max 3 annonser samtidigt på hemsidan) som alla i
styrelsen ska få bedöma per mail. Eftersom det är viktigt att vi kommer igång snabbt med
hemsidan går vi därefter vidare och ger Mediahuset uppdraget första året, men innan vi
skriver på ett längre avtal ska vi be årsmötet i höst att ta det formella beslutet.
Styrelsen diskuterade återigen möjligheten av att ha kvar en tryckt papperstidning parallellt
med hemsidan. Det finns i nuläget 116 medlemmar som är pensionärer och därmed inte har
något annat mervärde av att vara medlemmar än just tidningen. Dock har säkerligen även
många pensionärer tillgång till internet, och är antagligen positiva till att fortsätta stödja
föreningen av rent intresse för att tropikmedicinen lever vidare. Ev kan vi försöka ha en
övergångsperiod där de som så önskar kan begära att få en papperstidning (måste ske aktivt
enl information i medlemsutskicket) men på sikt är det nog alltför oekonomiskt. Fördelen
med en internetbaserad hemsida för information är bl a att nå studenter som ännu inte är
medlemmar (och kanske inte har så god ekonomi – ännu) för att väcka intresse och få dem
att bli medlemmar på sikt.
§ 7 Hemsidans innehåll; Helena P har varit i kontakt med både LF och LS utan att kunna få
hjälp med en mail-adress till styrelsen. Leif hör med Mediahuset om en sådan kan ingå i
offerten på hemsidan.
Helena P har sammanställt våra presentationer, saknar fortfarande från Asli och Per.
Pias rapporter från Läkarbanken, Gabrielles avhandling, Helena B´s rapport om
bromsmedicinprojekt i Rwanda etc ska förses med kort ingress (ca 10 rader) plus foto som
kan ligga på hemsidan med länk till resp dokument. Detta mailas till Leif snarast. Helena P

har en student som gjort en studie om Sveriges forskningsanslag till Tropical Neglected
Diseases, vilken också välkomnas till vår hemsida. Hon har även varit i kontakt med Johan
von Schreeb, Läkare utan gränser, för en intervju till hemsidan.
Leif föreslog en ruta för ”tropiknyheter” – ex att vanliga binax-snabbtest för malaria ej
fungerar på falciparum från Peru.
§ 8 Riksstämmeprogram; Gabrielle och Andreas´ förslag till malariasymposium på
Riksstämman i Göteborg (onsdag 1/12 – fredag 3/12 dec) 2010 är accepterat! Tidpunkten vi
fick är dock fredag morgon kl 8.30-10 istället för torsdag eftermiddag som vi önskat. Detta
innebär att det blir dyrare än beräknat eftersom hotellkostnad tillkommer för våra föreläsare
från Stockholm som måste övernatta istället för att kunna ta tåget t or samma dag.
Dessutom risk att färre deltagare kommer, eftersom övriga för infektionsläkare intressanta
seminarier är förlagda till ons-tors och många kan därmed ha åkt hem på fredagen. Vi får
dock acceptera tiden och kanske försöka samordna bättre med infektionsläkarföreningen
nästa år?
Vi diskuterade lämplig tid för årsmötet, och kom fram till tors kväll kl 18-19.30. Fredag efter
malariasymposiet ansågs olämpligt eftersom det krockar med ett symposium om
hudförändringar på pigmenterad hud (där bl a Leif medverkar) som säkert är intressant för
tropikintresserade. Senare på fredagen vore olämpligt eftersom många vill åka hem.
Gabrielle och Andreas uppdrogs att boka lokal för årsmötet, och Leif ska sondera utbudet av
restauranger i Göteborg med ”tropisk inriktning” för en trevlig avslutning på kvällen för dem
som så önskar.
Läkarsällskapets eget huvudnummer på Riksstämman onsdag kl 14.30-16 handlar om
”International health” där bl a Hans Rosling, Nyamko Saboni, representanter från FN etc
deltar. Peter Friberg vill att vi här presenterar Tropikföreningen under 15-20 min – vilket är
en ypperlig chans att synas.
§ 10 Till Medlemsansvarig i styrelsen (ta emot mailförfrågningar ang medlemskap och
förmedla personuppgifter till Läkarförbundet) utsågs Helena B.
§ 11 Medlemsutskick i maj
Information om vårt arbete med hemsidan etc
Presentation av styrelsemedlemmarna
Information om symposiet och presentationen på Läkarstämman
Uppmaning till alla medlemmar att skicka in sin mailadress
Separat brev till dem som inte finns registrerade hos Läkarförbundet med
önskemål om personuppgifter (för Helena B att vidarebefordra till LF eftersom alla våra

medlemmar ska registreras där även om de inte är medlemmar i LF. Vi får själva debitera
dem men kan få adressetiketter från LF som underlättar utskick av faktura).
Info hur man kan betala medl-avg via bankgiro om man inte har tillgång till
internetbank
§ 12 Övriga frågor; Pia har fått godkännande från Gunnar Holmberg att vi får ta över
tropikföreningens gamla logga. Diskussion där alla inte tyckte att loggan är bra. Beslutade att
Pias kontakt i Jönköping (IT-man som är gift med sekreterare på infektionskliniken) får i
uppdrag att justera den till en kostnad av max 2000 kr. Önskemål om att globen bör förses
även med latituder alternativt konturer av världsdelarna för att ge den en mer tydlig
jordglobskaraktär. Dessutom måste ”Resemedicin” tas bort.
§ 13 Styrelsemöten under hösten 2010; Ulf hör med Läkaresällskapet om lokal, men
Andreas bokar redan nu lokal på IHCAR om vi inte får plats på LS.
Måndag 6 september kl 13-16.30
Måndag 11 oktober kl 15-16.30 – telefonmöte!
Måndag 1 november kl 13-16.30 (kallelse till årsmötet 2 december måste
skickas ut senast 10 november)

Vid datorn 12 maj 2010

Helena Berggren, sekreterare

Johan Persson, justerare

Ulf Bronner, ordförande

