Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemötet 31 jan 2011
Närvarande : Pia Appelgren,Ulf Bronner, Asli Kulane, Maria Lundberg, Helena
Palmgren, Johan Ursing, Per Vågström, Leif Dotevall på telefon från Göteborg
§ 1. Val av mötesordförande Helena Palmgren, sekreterare Pia Appelgren,
justerare Asli Kulan.
§ 2. Dagordningen fastställdes
§ 3. Gemensam genomgång av föregående protokoll och årsstämman 2010
§ 4. Medlemskap. Oklart om icke medlemmar i Läkarförbundet betalar
medlemskaps avgift. Dessa måste hittas och få individuella inbetalningskort.
Pensionerade läkare skall nu också betala. Likaså måste studenter identifieras
eftersom de är befriade enligt beslut från Läkarsällskapet. Separerade listor
torde kunna erhållas från Läkarförbundet. Helena åtog sig att få ut dessa listor.
Pensionärer är omkring 115 st, icke betalande till Läkraförbundet 50‐60 st.
Förslag på förtryckta eventuellt medlemsnumrerade blanketter.
§ 5. Mailadresser behövs till alla medlemmar
§ 6. Kommande styrelsemöten
§ 7. Angående kommande seminarier hösten 2011.
Uppskattat förslag från Andreas om presentationer av forskningsrapporter
från låginkomstländer på riksstämman under en halvdag tillsammans med
årsmöte det senare synkroniserat med infektionsläkarföreningen. Förslag
angående ev. monter. Uppdrag till Andreas och Gabrieller att undersöka vidare.
Att också införliva ämnet om kvinnor och hälsa som planerats till oktober
mötet avslogs. Anmälan till riksstämman behöver dock göras inom kort.
Seminariet under hösten sannolikt v 41. Straffan Bergström inbokad för
föreläsning i Umeå 13/10. Helena kommunicerar med honom angående resa
och ämne för föreläsning samt eventuellt hans förslag till andra föreläsare.
Styrelsen förslag Lotta Melander, Kerstin Åkerman, Kullberg??, Tostan?
Grupp som arbetar med seminariet: Andreas, Gabrielle, Ulf, Pia
§ 8. Diskussion angående medlemskap i Fest MIH där de flesta tropiska
samfund i Europa är medlemmar. Möte i Barcelona i oktober dit sannolikt
Helena och Ulf åker. Avgiften 20000/ år.
Samsyn till att Helena svarar på mail och uppskjuter medlemskap till nästa år
p.g.a. då vi f.n. behöver formera oss säkrare.

§ 9. Remisser. Många remisser till Läkarsällskapet inkommer till Helena för
ytttranden varav ett flertal ej är relevanta för tropikmedicinföreningen. Det
beslutas att Helena får sålla skicka de relevanta till alla med krav på
återkoppling från två personer.
Leif har svarat på remissen angående hälsoundersökning av asylsökande för
smittskyddsläkarna räkning. Det beslutas att svaret skickar till alla och efter
kontroll och eventuella förändringar skickas in till Läkarsällskapet av Helena.
§ 10. Hemsidan. Fortsatt samarbete med Mediahuset. Pia ombedes skriva
några rader om missionen på Haiti med referens till nyskrivna artiklar om
kolera i Lancet och NjM
§11. Johan Ursing tillfrågas skriva på hemsidan om sitt ämne klorokinresistens
och accepterar.
§ 12 Gunnar Holmgren ombedes lägga ut gamla artiklar från tidigare på
hemsidan. Per Vågström ombesörjer detta.
§ 13 Mats Wahlgren, Anders Björkman, Andreas Mårtenson, Gabrielle
Holmgren, Stefan Peterson, föreläsare på riksstämmesymposiet skall ombedas
lägga ut sina föredrag på hemsidan. Gabrielle ombesörjer detta.
§ 14 Leif har skapat en gemensam mapp, Tropikmedicin‐Internationell hälsa,
att nås av alla inom styrelsen som skapar ett drop box konto.
§ 15 Logo diskuterades och valet föll på en med svart text och cirkel. Per
arbetar vidare på detta och skickar ut det färdiga resultatet.
Nästa möte är ett telefonmöte den 4/4.
Nästa möte med personlig närvaro är 9/5 i Nämnderummet på SLS, Stockholm.
Mötessekreterare Pia Appelgren
Justerare
Orförande Helena Palmgren

