Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 9 november 2011 (telefonmöte)
Deltagare: Pia Appelgren, Helena Berggren, Ulf Bronner, Leif Dotevall, Maria
Lundberg, Andreas Mårtensson, Helena Palmgren, Johan Persson
$ 1 Mötets öppnande
$ 2 Helena Palmgren valdes till mötesordförande
$ 3 Helena Berggren valdes till sekreterare
$ 4 Pia Appelgren valdes till justerare
$ 5 Föregående styrelsemötesprotokollet lades till handlingarna med kommentar
att Per har som uppgift att pricka av vilka som har betalat medlemsavgift. Enligt
stadgarna anses den som inte har betalat medlemsavgift på två år ej längre vara
medlem. Helena P informerade om att Läkarförbundet i år har skickat ut
inbetalningskort till pensionärer (som är medlemmar i LF) enligt årsmötets beslut
att även pensionärer ska betala medlemsavgift.
$ 6 Utskick av årsmöteskallelse har fungerat bra; adressetiketter har skickats ut till
Leif, Maria, Per och Helena B som alla i princip har utskicken klara eller på väg och
resten av utskicken gjorde Helena P och Pia häromkvällen. Helena P har
kontrollerat att enligt stadgarna är det 14 dagar före årsmötet som utskicket
måste vara framme, således är deadline för att posta den 14 nov (och inte 7 nov
som det anges i förra styrelsemötesprotokollet).
$ 7 Programmet för Riksstämman 30 november 2011 verifierades av Andreas (inga
förändringar jmfrt med vad som står i förra styrelsemötesprotokollet). Sal K 23 är
således bokad from kl 15.00 för såväl vetenskapligt program som
årmötesförhandlingar. Våra gästande föreläsare behöver ”guidas” in på
Älvsjömässan. Beslutades att Pia (alt Helena P) tar hand om Gunnar Holmgren,
Andreas tar hand om Johan von Schreeb och Gabrielle tar hand om Kristina
Broliden och Jerker Jonsson. Gabrielle fick vid förra mötet i uppdrag att höra med
Eva Kvenne om möjligheten att servera frukt och dricka. Andreas ska höra med
Gabrielle hur det har gått.

$ 8 Årsmötet börjar således kl 18.30 den 30 november 2011. Leif meddelade att
han inte kan närvara. Per sa vid förra mötet att han sannolikt inte kan vara med så
Helena P kontaktar honom så att hon kan avge skattmästarens rapport istället.
Johan U vet vi inte om han kommer, och Ulf visste inte säkert om han hinner. Alla
övriga kommer och styrelsen blir således väl representerad.
Planerade omval på årsmötet:
‐ vice ordförande (Maria)
‐ skattmästare (Per har glädjande nog meddelat att han
ställer upp för omval trots sin tveksamhet vid förra mötet)
‐ sekreterare (Johan U tillfrågas av Helena P per mail om
han vill bli andre sekreterare, även om inte nödvändigt
med två sekreterare enl stadgarna är det praktiskt)
‐ vetenskaplig sekreterare (Andreas)
‐ ledamot (Pia, ansvarig för kontakter med NGOs)
Helena P åtog sig att leta upp en trevlig restaurang och boka så att alla som vill kan
följa med ut och äta efter årsmötet.
$ 9 Övriga frågor: Hemsidan; Ulf efterfrågade ånyo intressanta ”fall” till hemsidan
för att göra den mer attraktiv. Sannolikt blir det svårt att ha pågående fall, utan
snarare att man rapporterar då man löst något intressant. Helena P föreslog att vi
11 personer i styrelsen ansvarar för att en månad var per år se till att det
publiceras något nytt på hemsidan (egenproducerat eller andras, t ex
studentartikel eller intervju, naturligtvis även från andra yrkeskategorier än
läkare). Flera tyckte att detta var ett ypperligt förslag och vi överenskom om att
dela upp årets månader vid nästa styrelsemöte så att man har god framförhållning
och kan planera sitt inlägg. Pia föreslog att vi i samband med årsdagen för
tsunamikatastrofen 26 december återpublicerar Leif och Pias artikel angående
vilka bakterier man hittade hos överlevarna. Leif undrade om författare
fortfarande äger copyright till sina artiklar då de publicerats, och tog själv på sig
att höra med Läkartidningen och Scandinavian Journal of Infectious Diseases om vi
får använda t ex Ulfs Läkartidningsartikel om snabbdiganostik av malaria, Urban
Hellgrens rapport från tropikkonferensen i Barcelona o dyl.
Enstaka gamla protokoll efterlystes och Helena P skulle leta upp dem och maila till
Johan P för att läggas ut på hemsidan.
Pia tyckte att det vore berikande att få ytterligare styrelsemedlemmar från andra
professioner med intresse för internationell hälsa, t ex barnläkare eller gynekolog.

Ingen på mötet kom på något namn på rak arm, och det var lite sent att lämna
frågan vidare till valberedningen för i år, men Ulf tipsade om att det alltid går bra
att adjungera någon om vi vill.
$ 10 Mötet avslutades, beslut om tidpunkt för nästa styrelsemöte får tas då vi
träffas på årsmötet och konstituerar oss. Lämpligt att de som inte närvarar på
årsmötet i förväg meddelar Helena P om datum som de absolut inte kan komma!
(sekreterarens kommentar i skrivande stund...)

Mötessekreterare Helena Berggren

Justerare Pia Appelgren

