Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 29 augusti 2011

Närvarande: Helena Palmgren, Pia Appelgren, Ulf Bronner, Gabrielle Holmgren, Andreas
Mårtensson, Leif Dotevall (per telefon), Maria Lundberg.

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande Helena Palmgren, mötessekreterare Maria Lundberg,
justeringskvinna Pia Appelgren.

§4 Gemensam genomgång av föregående styrelseprotokoll.
§5 Rapport om planering inför 2011 års Riksstämma. Vårt symposium äger rum på onsdag
30/11 2011.
Per Vågström har varit i kontakt med Gunnar Holmgren som tackat ja till att vara moderator
samt hålla ett 45 minuters föredrag om Global hälsa ur ett historiskt perspektiv.
Förslag att Helena Palmgren inleder som moderator, presenterar Gunnar Holmgren och efter
hans föredrag så fortsätter han själv som moderator, ytterligare 3 fria föredrag.
Framkom flera förslag på föreläsare att tillfråga:
‐Jerker Jonsson, TB‐ resistensläget i världen
‐Kristina Elving, Barnläkare, Malaria, alternativa diagnoser vid feber
‐Kristina Broliden, HIV, smittspridning, genus
‐Faustine Nkulu, HIV/TB hos flyktingar i Sverige
‐Läkare utan gränser, Aktuellt läge på Afrikas horn, uppföljning efter Haiti
‐React. Otto Cars? Andreas Heddini? Internationellt perspektiv på antibiotika resistens.
WHO´s roll?
‐Lotta Melander, Global hälsa ur barnens perspektiv
‐Anna Färnert, immunologiskt minne/malaria

Beslutades att Andreas och Gabrielle får fria händer. Tema: ”Global hälsa då och nu”. Pia
kontaktar Läkare utan gränser, Maria kontaktar Otto Cars. Besked senast 6 september,
anmälan ska vara inne 15 september.

§6 Rapport om seminarium hösten 2010. Funderingar om formatet, vilka vi vänder oss till.
Ingen i styrelsen mäktar riktigt med att engagerar sig till ett så här stort möte i nuläget.
Beslutas att Helena P frågar Staffan Bergström kan föreläsa på Riksmötet i Göteborg nästa
år. Möjligen ett symposium med tema mödradödlighet/ familjeplanering/ infertilitetsfrågan
– ytterligare föreläsare? Pia hör med andra föreningar om möten där vi kan medverka.

§7 Utskick av medlemsavgifter. Helena P tar på sig uppdraget att ringa Läkarförbundet och
be dem skicka ut medlemsavgiftsavi till pensionärerna (109 st)

§8 Fortsatt utveckling av hemsidan. Leif informerar om att flera uppdateringar sker denna
vecka. Tacksam för ytterligare impulser, ”guldkorn”, tips om nya länkar. Andreas skickar flera
föreläsningar från förra riksstämman. Styrelseprotokoll saknas, skickas till Johan P

§9 Utskick inför årsmötet skall skickas senast den 7/11. Helena P skriver årets
verksamhetsberättelse, förslag till dagordning samt följebrev och kontaktar Läkarsällskapet
angående hjälp med utskicket.

§10 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte blir den 24 oktober, kl 13, Svenska Läkarsällskapet.

Mötessekreterare Maria Lundberg

Justerare Pia Appelgren
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