Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Telefonmöte tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.30-16.30
§1

Fastställande av dagordningen.

§ 2 Deltagare Helena Palmgren, Pia Appelgren, Leif Dotevall, Maria Lundberg, Helena Berggren, Sven-Arne
Silfverdal, Gabrielle Fröberg.
§ 3 Helena Palmgren, Ulf Törnebladh och Leif Dotevall har annonserat att de avgår ur styrelsen i samband med
årsmötet. Enligt Leif har valkommitténs ordförande Rune Andersson flera kandidater till styrelsen med nylig
erfarenhet av tropikarbete i Afrika via sitt arbete. Pia påpekar att vi gärna kan utvidga styrelsen med en gynekolog
med internationellt intresse/erfarenhet.
§ 4 Elias Bengtsson föreläsning. Det blir ingen separat Elias Bengtsson föreläsning på årets Riksstämma med
tanke på att vi i år inte har ngt tropikinfektionstema. Däremot finns ämnet tropikinfektion representerat i korta
föredrag under vårt symposium ”Sveket mot mödrarna – blir femte Millenniemålet ett fiasko?” torsdag 29 nov med
Staffan Bergström som moderator kl 12.30- 14.00 i sal K 1.
§5

Anslutningen till FESTMIH. Helena P tar på sig att efterforska hur vi går vidare med betalning till FESTMIH.

§ 6 SLS fullmäktige 9 oktober 2012 kl 10-16.30 på Läkaresällskapet i Stockholm. Helena P och Gabrielle är
ordinarie resp suppleant. Ingen av dem eller någon annan i styrelsen kan närvara. Helena P meddelar SLS detta.
§ 7 Utveckling av hemsidan. Leif informerar om intervju med Rune Andersson ang studentprogrammet och
samarbete med Kaukasus, bl a Azerbadjan. Fantastisk lärobok ”Neurology in Africa” finns nu att ladda ner från
internet. Efterlyser dock reaktioner från styrelsen med önskemål om ytterligare innehåll. Mediahuset har fortfarande
inte krävt några pengar för sitt arbete med hemsidan. Helena P tar på sig att göra en ”månadslista” där vi i styrelsen
får i uppdrag att i tur och ordning lämna bidrag till hemsidan.
§ 8 Program till Riksstämman. Vårt symposium, se § 4. Därefter årsmöte torsdag 29 november kl 16.00-17.30 i sal
K 13. Problemet i år är att SLS beslutat att införa inträdesavgift 1000 kr/dag även för medlemmar, vilket eventuellt
kommer att minska antalet som kan komma till vårt årsmöte. Beslut i styrelsen att betala styrelsemedlemmarnas
inträde om vi inte kan få det betalat via respektive arbetsgivare. Helena P ska maila ut till alla i styrelsen för att få
uppgift hur många av oss som kommer och hur många som kommer att behöva sponsring. Gabrielle sköter det
praktiska kring föreläsarnas resor och logi, och Pia erbjuder sig att hjälpa till vid behov.
Maria påminde om medlemsutskicket. Helena P skriver årsberättelse och kontaktar Per Vågström för att be honom
skriva ekonomiska redovisningen. Helena P organiserar därefter adressetiketter från Läkarförbundet och distribuerar
till oss i styrelsen för kopiering och utskick. Utskicket måste vara medlemmarna tillhanda senast 15 dagar före
årsmötet, dvs 15 nov.
§9

Nästa möte. Helena P skickar en ny Doodle ang nästa möte, sannolikt lämpligt v 44.

§ 10 Övriga frågor. Leif informerar ang Infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte 22-24 april 2013 i Torekov
som kommer att ha tropik-tema, där bl a Leif ska föreläsa. Tipsa gärna kollegor om detta möte! Stor utmaning för
infektionsläkarkåren och även allmänläkare att uppdatera sig inom tropikmedicin, inte minst med tanke på ca 25 000
planerade anhöriginvandrare från Somalia nästa år, instabil situation i Syrien och Afghanistan etc som säkert
kommer att innebära fler flyktingar till Sverige framöver. Vore intressant att göra en kartläggning av hur
tropikutbildningen för läkarstudenterna ser ut på utbildningsorterna i Sverige. Dagordningen för nästa möte bör
innehålla planering för ev seminarium våren 2013.
Gabrielle efterlyser e-post-utskick till medlemmar för att hålla dem uppdaterade ang vad som läggs in på hemsidan.
Leif informerar om enkelt sätt att via RSS-funktion sköta detta, ska diskutera med Mediahuset. Lämpligt ca 1
g/månad.

Helena Berggren, sekreterare
Maria Lundberg, justerare
Helena Palmgren, ordförande

