Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte genom telefonkonferens måndag den 11 oktober 2010.
Närvarande: Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Leif Dotevall, Gabrielle Holmgren,
Asli Kulane, Maria Lundberg, Andreas Mårtensson, Helena Palmgren, Johan Persson, Per
Vågström.
§ 1 Mötets öppnande. Dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av mötesordförande Ulf Bronner, mötessekreterare Maria Lundberg och justerare Pia
Appelgren.
§3 Föregående styrelseprotokoll på väg från Johan till Asli för justering, genomgång vid nästa
styrelsemöte.
§4 Hemsidan. Informations/ webansvariga Johan, Leif, Asli och Pia.
Angående sponsring så har Ulf tidigare varit i kontakt med Ericsson som förklarat att man bidrar
med 20 000 kr. Faktura ska skickas direkt från Mediahuset till Ericsson, Leif fått uppgifter om
kontakten på Ericsson av Ulf. Vi avvaktar med ytterligare sponsring. Angående innehållet på
hemsidan så är mycket på gång, men ej klart.
Johan har funderingar över hur vi vill att medlemssidan ska se ut.
Helena B kan fortsätta vara kontaktperson för medlemsregistret.
Därefter följer en diskussion om vem som ska få bli medlem och om man måste vara medlem i
Svenska Läkaresällskapet eller ej. Enligt stadgarna är vår förening öppen för alla medicinska
yrkesutövare dvs läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker m fl, även studenter.
Helena B får i uppgift att kontakta Läkaresällskapet och höra vad som gäller.
Leif undrar över hur ofta vi ska uppdatera hemsidan och hur mycket färska nyheter som ska vara
med. Vi kommer överens om att vi måste få klart hemsidan först och sedan börja tänka på hur
uppdaterade nyheter kan komma med. Troligen inte senaste nytt, däremot presentation i efterskott
och mer utförligt om pågående/ genomgångna epidemiutbrott.
En välkomnande hemsida eftersträvas med bl a:
- en presentation av föreningen
- länkar om hiv, hepatit, malaria, tuberkulos
- länkar om tropikmedicinsk och parasitologisk diagnostik
- länkar tropikmed institutioner och skolor
- länkar från Asli och andra om internationell hälsa
- styrelsemötesprotokoll
- vetenskaplig info: artiklar, eller hellre referenser till artiklar (länkar till fria artiklar är dock
tillåtet)
- länkar till olika tidskrifter såsom ”Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine &
Hygiene” liksom ”International Health” från samma Society (Ulf skickar mail och Pia likaså
angående olika tidskifter).
- annonser, i undergrupper? inga rörliga annonser.
- ”logon” -på gång enligt Per

Det behövs en ny länk från Infektionsläkarföreningens hemsida - Johan kontaktar web-ansvarig
där.
Nyheter/ idéer om nya länkar skickas till Johan.
Förhoppning att hemsidan blir klar till årsmötet.
§5 Riksstämman 2010.
Vid onsdagens symposium ”Global health – inequalities today and challenges for the future” med
moderator Hans Rosling, kommer Ulf presentera föreningen, gärna tillsammans med någon mer,
Helena P, Leif?
Alla utom Pia kommer till symposiet på fredagen.
Angående arrangemang av symposium till våren 2011 uppmanas var och en att fundera över tema
och personer som ska medverka. Vi måste tidigt boka lokaler och medverkande.
Helena P kommer fråga Staffan Bergström.
Leif föreslår Lotta Melander.
Ulf kontrollerar möjliga datum och lokaler.
§6 Planering av årsmöte.
Ulf kommer med förslag till dagordning.
Helena P åtar sig att komma med förslag till nya stadgar inför nästa styrelsemöte.
Kallelse till årsmötet skall skickas senast 101115.
Val av styrelsemedlemmar, 1-2 år, fr a bör ordförande och kassör överlappa varandra.
§7 Övriga frågor.
Per berättar att logon är på gång men ej klar. Det är inte möjligt att använda e-faktura i nuläget
och inte heller möjligt att ansluta kort till vårt konto. Per har fått mail från Lars Rombo att 30 000
kr, årets medlemsavgifter som inkommit via Sveriges Läkarförbund, skall överföras till oss.
Gabrielle har noterat i Infektionsläkarföreningens tidning att det står fel om malariasymposiet bla
rörande gästföreläsare till symposiet. Hon kommer att ringa till SLS och till tidningen och be dem
om en rättning. Helena P talar om det för Anders Johansson i Infektionsläkarföreningen.
Ulf berättar att det planeras en artikel om vår förening i Infektionsläkartidningen till nästa
nummer med manusstopp 15/1-2011. Utformning av artikeln får tas upp av styrelsen efter
årsmötet i samråd med Katarina Westling, redaktören för tidningen.
Nästa styrelsemöte är den 1 november 2010 kl 13 i Nämndrummet, Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm.

Kort och koncist avslut av telefonmötet.

Mötessekreterare Maria Lundberg

Justeras Pia Appelgren

Ordförande Ulf Bronner

