Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa
Styrelsemöte måndag den 9 maj kl.13-16
Lokal: Nämnderummet, Svenska läkarsällskapet, Stockholm
1. Dagordningen fastställs.
2. Helena P vals till ordförande, Johan P till mötessekreterare
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Det återstår att boka in föreläsare till programmet på riksstämman 2011. Var god se punkt 5.
4. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.
5. Rapport om planering inför 2011 års riksstämma.
Styrelsemedlemmar undersöker möjliga föreläsare:
- Andreas pratar med Per Björkman samt ev. Anna Torsson om TB/HIV. Undersöker även om
ämnet "Differentialdiagnostik vid feber med PCI i Rwanda" skulle kunna vara något för
stämman.
- Leif tar upp frågan om Verbal autopsy - statistik i länder utan statistik - Sydafrika, Etiopien,
dock osäkert vem som kan presentera detta.
Andra förslag innefattar:
- Förändrade sjukdomsbilder i samband med urbanisering i låginkomstländer
- Elisabeth Lindgren Stockholms universitet - Hälsa och klimatförändringar
- Kerstin Åkerman gällande övergrepp mot civilbefolkning i krig.
- Sjukdomar hos migranter i Sverige - Sjukdomar som rör på sig. Asli, Helena?
Per pratar med Gunnar Holmgren angående om han kan tänka sig att ställa upp som moderator
och prata om historik.
Styrelsemedlemmar kommer att sondera intresset från ovan nämnda föreläsare samt eventuellt
andra som kan tänkas vara intressanta till slutet av maj/juni och försöka få in ett ungefär 20
raders abstract från de intresserade inför presentationen.
6. Rapport och fortsatt planering av seminarium hösten 2011.
Gällande arrangemanget med Staffan Bergström kommer Helena P att försöka få till ett möte
med honom under slutet på maj då ett arrangemang om mödradödlighet där han deltar kommer
att arrangeras i Stockholm. Ett alternativ är också att skjuta på arrangemanget till våren 2012 då
föreningen nu kommer ha ett program på riksstämman i höst. Slutgiltigt beslut fattas på nästa
styrelsemöte.
7. Kort genomgång av medlemsavgiftssituationen för att försöka öka antalet betalande
medlemmar i föreningen.
I föreningen finns idag flera olika kombinationer av yrkesgrupper och medlemskap vilket medför
olika möjligheter att få hjälp med medlemsavgiftsaviseringen:
- Medlem i läkarförbundet som läkare eller pensionerad läkare som får avi utskickad via
läkarförbundet.

- Ej medlemmar i läkarförbundet (läkare, pensionerade läkare, andra yrkesgrupper) som därför
måste administreras via föreningen samt nås av föreningens egna utskick och avier.
- Studenter vars medlemskap ej är avgiftsbelagt.
För att nå de medlemmar som idag ej har betalt medlemsavgiften kommer ett brev författas av
Helena P och därefter skickas ut av Per efter genomgång av medlemslistor/betalningar med
hjälp av medlemsansvarig Helena B. Utskick kommer göras efter sommaren.
Mötet fattar också beslut om att pensionärer i fortsättningen kommer att ombes betala
medlemsavgift då avgiften i nuläget är låg, föreningen är i behov av pengar, samt att
administrationen därmed också underlättas då undantag från aviseringen av medlemsavgifter
tas bort.
8. Hemsidan.
-Kontakterna med Mediahuset via Helene Semmerholm och Peo fungerar fint. Inga annonsörer
aktuella i nuläget men kan som tidigare beslutat bli aktuellt senare.
-Webgruppen planerar att ha korta avstämningsmöten varannan var tredje vecka för att fortsätta
utvecklingen av hemsidan kontinuerligt.
-Presentationer från Riksstämman 2010 kommer att efterlysas för att läggas upp på hemsidan.
Andreas tar kontakt med föreläsarna från malariasymposiet.
-Leif skickar in artiklar från gamla tropiknytt.
-Det har visat sig att det ej går att komma in på hemsidan via smart phones. Johan P kontaktar
Peo för att få detta åtgärdat.
-Pia kommer att skicka in artiklar för publicering på hemsidan inom kort.
-Vi siktar också på att framöver få in mer material från t.ex. barnmedicin och gyn/obstetrik till
hemsidan.
9. Flera förslag till föreningen nya logotyp har nu tagits fram. Mötet beslutar om en av dessa
som inom en snar framtid kommer att pryda hemsidan. Logotypen skickas in till Johan P för
vidarebefordran till Mediahuset för publicering på webben.
10. Rapport om SLS aktiviteter
11. Övriga frågor: Styrelsemöte i höst planeras till 29 aug samt 24 okt, båda kl 1300 i SLS
lokaler i Stockholm. Årsmötet beslutas till 30 nov 1830 - 2000 i samband med riksstämman
2011.

