Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 24 oktober 2011
Lokal; Trafvenfelt, Svenska Läkaresällskapet
Närvarande: Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Gabrielle Holmgren,
Maria Lundberg, Andreas Mårtensson, Per Vågström (samt Helena Palmgren,
Leif Dotevall och Johan Persson per telefon under vissa delar av mötet)
§ 1 Dagordningen godkändes
§ 2 Val av mötesordförande Maria Lundberg, mötessekreterare Helena
Berggren, justerare Pia Appelgren och Andreas Mårtensson
§3 Föregående styrelseprotokoll lästes upp av Maria eftersom det inte kommit
fram per mail till alla. Kommentar att Helena P haft problem att lösa logistiken
kring utskick av medlemsavgift‐avier till pensionärerna i föreningen.
§4 Gabrielle och Andreas rapporterade om föreningens symposium på
Riksstämman onsdag 30/11 kl 15‐18, lokal K23 (där sedan årsmötet tar vid kl
18.30).
Gunnar Holmgren inleder med Elias Bengtsson‐föreläsning som innefattar en
tropikmedicinsk exposé ca 45 min + 15 min frågor, Helena Palmgren
moderator. Därefter tar Gunnar över som moderator för de tre föreläsarna
Kristina Broliden (prevention av HIV‐transmission hos serodiskordanta par),
Jerker Jonsson (global TBC‐resistens) och Johan von Schreeb (samarbete vid
katastrofinsatser) där vardera har 20 min till förfogande + 10 min
frågor/diskussion. Slutligen 30 min för frågor/diskussion i panelformat där
samtliga föreläsare deltar.
Gunnar återkommer ang kostnader för sin resa och boende. Gabrielle ska höra
med Eva Kvenne om det är ekonomiskt möjligt att vi bjuder deltagarna på
symposiet på frukt el dylikt.
OBS! Påminnelse att alla gör reklam för symposiet på sina kliniker!
§5 Förslag till utskick inför årsmötet (kallelse och verksamhetsberättelse) hade
mailats till alla inför dagens styrelsemöte. Helena P (med per högtalartelefon

under denna punkt från sin sjukskrivning i hemmet) tog emot muntliga förslag
till justeringar och kompletteringar. Angående kallelsen ska Helena P kontakta
valberedningens ordförande Rune Andersson för att meddela att Per sannolikt
inte kan sitta kvar i styrelsen pga tidsödande och dyra resor till mötena (tar en
hel arbetsdag i anspråk för 3 timmars möte, svårt att få gehör på kliniken för att
fortsätta).
Leif kommer att skriva info angående hemsidan till verksamhetsberättelsen och
Andreas kommer att författa ett stycke angående de vetenskapliga
sekreterarnas arbete och maila till Helena P. Diskussion huruvida vi bör nämna
Staffan Bergströms namn eller ej i informationen om planeringen inför
symposiet 2012; Ulf, Pia och Gabrielle tyckte att det var lämpligt eftersom det
ingått redan i årsmötesprotokollet 2010 och att det skulle sätta lite ”press” på
att det verkligen blir av. Andreas reserverade sig och tyckte att en mer allmänt
hållen formulering vore mer trovärdig eftersom Staffan B ännu ej bekräftat. Pia
berättade dock att han varit mycket positivt inställd vid deras senaste samtal.
§6 Det praktiska arbetet med medlemsutskicket inför årsmötet (inkl
medlemsavgifter) planerades. Per tog på sig att via LF ta reda på vilka
medlemmar som är pensionärer. Helena P författar ett separat följebrev till
pensionärerna med anvisningar varför (beslut av årsmötet 2010) och hur de nu
ska betala medlemsavgift (använda ”meddelande” med namn istället för OCR‐
nummer i internetbank) och ansvarar för deras utskick. Övriga adress‐etiketter
fördelas rättvist av Helena P till alla i styrelsen för kopiering av kallelsen och
verksamhetsberättelsen samt inköp av kuvert och porto och POSTNING SENAST
7 NOV för att komma fram 3 veckor innan årsmötet 30 nov (räkning lämnas till
Per). Per tar hand om utskicken till dem som inte är medlemmar i LF.
§7 Rapport om arbetet med hemsidan från Leif (per högtalartelefon). I princip
nu fullt fungerande, mycket arbete har lagts ner av Johan och Leif med god
hjälp från Mediahuset. Dessa har hittills inte krävt in någon betalning!
Gabrielle kommer att skicka program för Riksstämman till Leif att läggas ut på
hemsidan så snart det är officiellt. Leif önskar hjälp att få feedback från våra
kollegor – används den av barnläkare, gynekologer, allmänläkare? MSF?
Tydligen använder Försvarsmedicin den för information till läkare som ska ut på
uppdrag.

Nya loggan blev klar för några månader sedan (vi fick den gratis pga att det tog
lång tid), ska skickas från Per till Leif för att läggas in på hemsidan.
Leif önskar fler studentprojekt till hemsidan.
Därefter kom Johan med per högtalartelefon och informerade om att gamla
”Tropiknytt” nu ligger som pdf‐filer under ”Bakgrund/historik” på hemsidan och
att de nya stadgarna ska läggas in. Föreslog att alla infektionskursledare i
Sverige påminns om att göra reklam för läkarstudenterna om hemsidan.
Berättade att det läggs upp information om nya kurser då och då. Kommentar
från Per att funktionen ”Länkar” bör förbättras så att man bara får fram den
man klickat på och inte alla länkar samtidigt. Johan ska höra med Mediahuset
om det går att ordna. Mediahuset har lovat att snart få fram statistik hur
många/vilka som använder hemsidan, bra att kunna presentera på årsmötet.
Ulf ska fråga Urban Hellgren om han skriva en rapport till hemsidan från 7e
tropikmedicinska konferensen i Barcelona (FESTMIH) som gick av stapeln 3‐6
okt 2011. Diskussion om hur vi kan göra hemsidan mer ”attraktiv” – Pia ska
fråga Johan Lindberg (pensionär i Göteborg) om han kan skriva ”kåserier”.
Förslag om ”månadens fall” med ev pris till bästa svar i form av biobiljett, vilket
skulle locka fler att verkligen gå in på hemsidan.
§8 Representanter till SLS fullmäktige. Punkten utgick då det framkom att
årsmötet 2010 valde representanter för 2 år (Helena P och Helena B ordinarie
och Maria suppleant).
§9 Övriga frågor; Helena P undrade om vi borde diskutera återanslutning till
FESTMIH igen på årsmötet 2011. Dock tog årsmötet 2010 beslut ATT vi skulle
återansluta oss och överlät åt styrelsen att förhandla om villkor och tidpunkt
varför vi inte behöver ha det som punkt även i år. Vi diskuterade att det
visserligen skulle krävas mycket ideellt arbete men naturligtvis är prestigefyllt
att vi är medlemmar (Danmark, Norge och Finland är medlemmar). Dock
beslutades att vi ska lägga till en punkt på årsmötesagendan med förslag till
höjning av medlemsavgiften med 50 kr (från 150 till 200 kr) för att finansiera
medlemskap i FESTMIH. Dessutom bör vi försöka engagera även andra än
styrelsemedlemmar att jobba för vårt deltagande i nästa konferens 2013 i
Köpenhamn, ev med symposium. Ulf menade även att vi kan sikta på att själva
arrangera konferensen 2017!

Per meddelade att han sannolikt inte kan närvara vid årsmötet 30/11 pga annat
viktigt möte utomlands. Diskuterades att sannolikt årsmötesordförande
(slutgiltigt beslut får tas på nästa telefonmöte) får avge skattmästarens rapport
som i år inte innefattar många poster.
§10 Nästa möte blir ett telefonmöte onsdag 9 november kl 16.00. Helena P
mailar ut information i förväg med koder och tillvägagångssätt för
flerpartssamtal.
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