Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 1 november 2010

Närvarande: Pia Appelgren, Ulf Bronner, Maria Lundberg, Andreas Mårtensson,
Helena Palmgren, Johan Persson.

§1 Val av mötesordförande Ulf Bronner, mötessekreterare Maria Lundberg,
justerare Helena Palmgren.
§2 Dagordningen fastställdes.
§3 Gemensam genomgång av de två föregående protokollen.
§4 Hemsidan. Johan redogjorde för uppdateringar angående hur och vilka som
kan bli medlemmar, fakta under rubrikerna kongresser, möten, publicerat,
tidsskrifter, historik och bakgrund. Angående länkar till HIV/Hepatit/TBC, så
kontaktar Johan Helena B och Anna Thorson, Ulf kontaktar Ola Weiland.
Rubrikerna ”debatt och historik” samt ”aktuella artiklar” tas bort tills vidare.
Alla syrelseprotokoll, inklusive årsmötesprotokoll skall skickas till Johan,
originalen skall till Ulfs ordförandepärm.
I väntan på annonsörer kan vi lägga in lämpliga foton vilka ska mailas till Johan.
Ytterligare nyheter skall skickas till Johan.
§5 Malariasymposium på riksstämman.
Andreas redogör att allt ska vara under kontroll angående lokal och föreläsare
mm. Det har varit diskussioner angående språk- engelska/ svenska, då alla
föreläsare inte är svenskspråkiga och beslutats att slides ska vara på engelska
men föreläsningarna på svenska (utom för en engelskspråkig gästföreläsare).
§6 Planering av årsmötet på Riksstämman 2010.
Gabrielle vet vilken lokal vi ska vara i, men är inte närvarande idag.
Ulf har skrivit ett förslag till dagordning.
Helena P presenterade förslag till stadgeändringar som vi gick igenom,
diskuterade och kommenterade punkt för punkt gemensamt.
Ulf skriver en verksamhetsberättelse som beskriver nystart av föreningen.
Vi har under året haft styrelsemöten vid 6 tillfällen varav ett som
telefonkonferens.
Vi har en webgrupp som arbetat med start av en hemsida (Johan bidrar med
några textrader). Redogörelse angående sponsring till hemsidan.

Vi kommer med förslag om stadgeändringar.
Vi har fått med ett symposium om malaria på årets läkarstämma.
Vi har ambition och planer för ytterligare ett årligt symposium.
Lansering av hemsidan planeras på årsmötet. Foton som kan passa in och läggas
upp på hemsidan får skickas till Johan.
Vi ska hjälpas åt att skicka ut inbjudan/kallelse till årsmötet. Där skall ingå ett
introduktionsbrev, dagordning, förslag om stadgeändringar,
verksamhetsberättelse samt kassaberättelse. Beslutas först att Ulf skickar ut
etiketter med namn och adress, samt mail med innehåll enligt ovan, uppdelat, till
oss andra, så att vi kan trycka ut, köpa kuvert och frimärken och distribuera till
medlemmarna (räkning skickas till Per).
Men, Pia får under mötet kontakt med Mats Bauer, SLS, som eventuellt kan
hjälpa oss med utskicket. Ulf kommer dock kontakta honom i veckan och vi
avvaktar besked angående detta.
§7 Beslutas efter diskussion att det blir svårt att hinna organisera ett symposium
under våren 2011. Satsar istället på hösten 2011. Om vi får Staffan Bergströms
medverkan säkerställd så kan vi sedan planera in ytterligare föreläsare inom
samma tema och förhoppningsvis lösa de ekonomiska frågorna, framförallt
resekostnaden genom eventuell samordning med annat möte (Umeå,
Barcelona?)
§8 Övriga frågor.
Diskussion angående eventuell höjning av årsavgiften. Beslutar att avvakta med
detta.
Ulf och Pia berättar kort om att de varit på ett intressant fullmäktigemöte.
Ulf berättar att han ämnar avgå som ordförande, vilket alla vi andra tycker är
tråkigt och försöker avstyra.
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