Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte genom telefonkonferens tisdag den 5 april 2011.
Närvarande: Pia Appelgren, Ulf Bronner (i slutet), Gabrielle Holmgren, Maria
Lundberg, Helena Palmgren, Per Vågström (ibland).

§ 1 Mötets öppnande. Dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren, mötessekreterare Maria Lundberg
och justerare Pia Appelgren.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll på väg från Pia. Planerar genomgång av de tre
senaste protokollen vid nästa styrelsemöte.
§ 4 Planering inför 2011 års Riksstämma med inriktning på Global hälsa.
Med tanke på förra årets program, samt det seminarie som planeras till hösten,
så bör det i första hand inte handla om malaria, mödradödlighet och inte bara
vara föredragare från Stockholm. Önskvärt att styrelsemedlemmarna frågar på
sina egna kliniker angående uppdaterad forskning, uppdrag, vetenskapligt
arbete.
Presenteras som fria föredrag, 10-20 minuter, den 31/11 alternativt 1/12-11.
Abstracts skickas till Gabrielle och Andreas.
Programmet bör vara klart i september.
§ 5 Planering av seminarium hösten 2011. Pia redogör för vad som har varit och
som redan är på gång med mödradödlighet i focus under den närmsta tiden. Vad
är det som vi kan tillföra till allt detta som redan gjorts det senaste året. Vad ska
det handla om mer konkret och till vem ska vi vända oss.
30/5 2011 blir det en politikerdebatt i Svenska läkarsällskapets regi. Någon eller
några av oss borde närvara - Gabrielle och Pia har möjlighet.
Pia kontaktar webansvariga Leif/Johan och skriver en notis på vår hemsida
angående kommande seminarier om mödradödlighet.
§ 6 Organisation av medlemsavgifter. Det är svårigheter med att identifiera vilka
medlemmar som är icke-läkare och vilka som är studenter, vilka som är
medlemmar i läkarförbundet, men inte i läkarsällskapet. Beslutas att vi skickar
brev till alla, men påpekar att studenter inte ska betala medlemsavgift, däremot
gärna registrera sig som student samt tala om planerad examensdag.
Helena kontaktar Läkarförbundet för att få etiketter på alla medlemmar.
Per får i uppdrag att formulera brevet, samt ordna en lista där det syns vilka som
är studenter.

Som vid föregående tillfälle så hjälps alla åt att skicka ut breven.
§ 7 Övriga frågor.
Per informerar att brytpunkt för årsredovisning kan behållas oförändrad som
tidigare.
Ulf informerar att pengarna till Resemedicin är i dagarna på väg att överföras.
Gruppmail, ordnas av Helena Palmgren.
Angående hemsidan: Pia kommer skriva en artikel om Haiti. Per kommer
eftersöka protokoll från den gamla styrelsen. Övriga nyheter skall skickas till
Johan för att kontinuerligt publiceras på hemsidan.
Nästa styrelsemöte blir den 9 maj 2011 på Läkarsällskapet, Nämnderummet.
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