Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte den 30 januari 2012

Närvarande: Helena Palmgren, Pia Appelgren, Ulf Törnebladh (f d Bronner), Andreas
Mårtensson, Per Vågström, Maria Lundberg, Leif Dotevall (per telefon).

§1 Fastställande av dagordning.
§2 Val av mötesordförande Helena Palmgren, mötessekreterare Maria Lundberg,
justeringsman Andreas Mårtensson.

§3 Genomgång av årsmötesprotokoll, får upprepas nästa styrelsemöte.
§4 Presentation av ny styrelseledamot Sven‐Arne Silfverdal som dock tyvärr ej hade
möjlighet att närvara vid detta styrelsemöte.

§5 Medlemsavgifter. Vi har drygt 400 medlemmar. Förändring att det är 20 som gått ur
föreningen och 20 som är nya. Det finns ca 107 000 kr i kassan. Per kommer att kontrollera
om det finns möjlighet till hjälp med utskick av postgiroblankett till de som inte är
medlemmar i Läkarförbundet.

§6 FESTMIH. I enlighet med tidigare beslut om en höjd medlemsavgift till 200 kr för att
täcka kostnaden, kommer Helena P kontakta FESTMIH och ansöka om att vår förening
ansluts. Nästa FESTMIH‐ kongress är planerad till Köpenhamn 2013.

§7 Fortsatt utveckling av hemsidan. Diskussion kring Leifs funderingar om marknadsföring
av hemsidan, antal länkar, tillgänglighet, inriktning.
Följande förslag till ytterligare utveckling framkom: 1) Bloggar, resedagböcker, rapporter
från arbetskraft i tropikerna. Leif kontaktar Mediahuset för att höra om detta är möjligt. 2)
Frågespalt. Möjlighet att maila tropikmedicinska frågor till styrelsen (och få ett svar). Alla får
till uppgift att fundera kring hur detta kan utformas rent praktiskt. 3) Ulf erbjuder sig att i
framtiden ge kortfattade nyheter angående läkemedel och vaccinationer. 4) Hemsidan i App‐
form. 5) Tropikgruppen på KS har ställt sig positiva till att deras terapikompendium läggs upp
på hemsidan. Ulf har redan mailat det till Johan. 6) Styrelsen har 12 medlemmar. En
styrelsemedlem per månad får ansvar för att en nyhet/ artikel/ annat tropikrelaterat
kommer upp på hemsidan. Noteras en viss skepsis, men beslutas att vi försöker. Helena P
gör en lista på våra namn. 7) Föreslås marknadsföring i form av en enkel annons i
Läkartidningen: ”www.tropikmedicin.se”. Noteras att det inte finns en fungerande länk från

www.infektion.net. 8) Förslag att göra reklam för föreningen från ett bås på riksstämman.
Per kontrollerar om kostnaden för reklampryl. 9) Förslag att dra ut en papperskopia på
hemsidan och skicka ut per post till medlemmarna. (Sekreterarens notering: tillsammans
med postgiroblankett till de som ännu ej betalt årsavgiften?)

§8 Vårens möten:
Torsdag den 23 februari 2012, kl 15.30 ‐ 16.30, OBS! Telefonmöte.
Onsdag den 9 maj 2012, kl 12.30 ‐16, vilket startar med gemensam lunch på SLS.

§9 Planering inför 2012 års Riksstämma som äger rum den 28‐30 november 2012 i
Stockholm. Årets tema är ”Framtidens hälsa”. Den 2 mars 2012 är sista dagen för anmälan av
sektionens deltagande.
I första hand vill vi ha ett symposium med Staffan Bergström som vi tidigare talat om. Helena
P kontaktar honom och hör om hans önskemål och förslag på föreläsare. Om han accepterar
så ska vi ansöka om resebidrag senast den 2 mars 2012.
Om detta symposium mot förväntan inte skulle kunna gå att genomföra så behövs
alternativa förslag.
Följande framkom:
‐Lotta Melander, Global hälsa ur barnens perspektiv. Barnhälsovård/ vaccinationer.
‐ William Howlett, verksam i Arusha, Tanzania som skrivit ”Neurology in Africa”.
‐Antibiotikaresistens i Indien.
Ytterligare förslag kan snarast mailas till Andreas och Gabrielle

§10 Övriga frågor
Prioriteringslista på SLS. Inga nya förslag.

Mötessekreterare Maria Lundberg

Justerare Andreas Mårtensson

Ordförande Helena Palmgren

