Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 7 mars 2013
Lokal; Klubbrummet, Svenska Läkaresällskapet
Närvarande; Pia Appelgren (del av mötet), Helena Berggren, Gabrielle
Fröberg, Urban Hellgren, Helena Hildenwall, Maria Lundberg, Mats
Målqvist, Andreas Mårtensson

§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Mats Målqvist.
Den nya styrelsen konstituerade sig enligt årsmötets val med Maria
Lundberg som ny ordförande. Våra tre nya medlemmar Urban Hellgren,
Helena Hildenwall och Mats Målqvist presenterade sig och ombads
skriva en kort CV med avseende på "Verksamheter med anknytning till
tropikmedicin och internationell hälsa" enligt mallen som finns under
rubriken "Styrelsen" på föreningens hemsida samt bifoga ett foto. Detta
mailas till web-master Johan Persson, som uppdaterar hemsidan.

§ 2 Årsmötesprotokollet från 2012-11-29 redogjordes för av Helena B.
I enlighet med detta tog vi beslut att förlägga årsmötet 2013 till Svenska
Läkaresällskapets lokaler i Stockholm kl 17-18.30 den 5 december, vilket
är i anslutning till Riksstämman som kommer att hållas på Stockholm
Waterfront. Maria ska försöka boka lokal. Dock valde vi att inte förlägga
årsmötet inne på Riksstämman, eftersom det skulle innebära en hög
avgift som säkerligen skulle hindra många av våra medlemmar från att
delta. I kallelsen till årsmötet 2013 måste ett förslag till stadgeändring
åtföljt av styrelsens yttrande ingå, angående att föreningen i framtiden
inte behöver hålla årsmöte i anslutning till Riksstämman. För att träda i
kraft måste detta förslag sedan godtas av minst två tredjedelar av de vid
årsmötet röstberättigade.
§ 3 Föreningens ekonomi; ingen ytterligare information jämfört med
årsmötesprotokollet eftersom Per inte kunde närvara vid mötet.

§ 4 Diskussion om styrelsens arbete under 2013; Gabrielle föreslog
ytterligare en aktivitet på våren i form av symposium öppet för alla, ev
med politisk profil angående tillgång till vård för papperslösa med
inbjudna gäster från polis, migrationsverk, frivilligorganisationer.
Styrelsen ansåg att det var en god idé som dock sparas till framtiden pga
begränsade resurser i nuläget.
Mats föreslog en konferens med forum för doktorander att presentera sin
forskning inom internationell hälsa som skulle ge möjlighet till
nätverksmöten mellan universiteten i Sverige, posterpresentationer etc.
Andreas fyllde på denna idé med förslag att dessutom be en ansvarig
/professor/ från varje universitet/högskola att ge en exposé över vilken
forskning som bedrivs inom internationell hälsa och tropikmedicin.
Umeå; Helena Palmgren, Uppsala (IMCH); Lars Åke Persson,
Stockholm; Mats Wahlgren eller Vino Diwan, Göteborg; Rune
Andersson, Jönköping; Gunnar Holmgren, Linköping/Örebro; ??
Anders Nordström, UD-ambassadör i global hälsa, skulle kunna tillfrågas
för sponsring och få hålla ett inledningsanförande.
Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Pia, Gabrielle, Mats och
Andreas att börja planera för detta symposium våren 2014.
§ 5 Program till Riksstämman; Om vi vill delta är det deadline 15 mars
för ansökan. Andreas och Gabrielle gav förslag på att Anders Björkman,
professor på infektionskliniken, Karolinska, med lång erfarenhet av
malariaforskning håller en Elias Bengtsson-föreläsning om svensk
malariaforskning ur ett historiskt perspektiv inför att han snart går i
pension. Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag, med förbehåll att det
bör hållas generellt och inte enbart spegla egna erfarenheter. Dock
diskuterade vi huruvida föreläsningen bör hållas inne på Riksstämman
med tanke på att många föreningar, däribland Infektionsläkarföreningen,
valt att inte delta i år pga hög avgift och sjunkande deltagande.
Alternativet skulle vara att ha föreläsningen i samband med vårt eget
årsmöte på Läkaresällskapet. Gabrielle kontaktar Eva Kenne för att
efterhöra hur stor uppslutning de tror att Riksstämman kommer att få,
och hon och Andreas tar med ledning av detta beslut om vi ska vara med
eller ej.

§ 6 Hemsidan; Helena H valdes att dela ansvaret som web-master för
hemsidan med Johan P då Leif nu lämnat styrelsen. Leif Dotewall har
dock uppgett att han fortsatt gärna bistår vid frågor och med bidrag till
hemsidan! Önskvärt att länka vår hemsida till malariaforskningsgruppen
på KI samt till tropcourse.se. Presentation av styrelsen bör också
uppdateras.

§ 7 FESTMIH; Maria ska försöka effektuera anslutningen till FESTMIH
(Federation of European Societies for Tropical Medicine and
International Health) som årsmötet 2011 tog beslut om. Medlemsavgiften
för 2013 kommer att höjas med 50 kr med anledning av avgiften på 5
Euro/medlem som anslutningen kostar. Nästa konferens ECTMIH
(European Conference on Tropical Medicine and International Health)
anordnar de i Köpenhamn 10-13 september, och våra deltagaravgifter
sänks betydligt då vi är medlemmar.
Stipendium; på årsmötet föreslogs att styrelsen återinför ett stipendium
på ca 10 000 kronor som medlemmar kan ansöka om för deltagande i
kongresser där man presenterar sin forskning inom vårt område. Urban
fick i uppdrag att bereda denna fråga till nästa styrelsemöte. Det är ett
omfattande ansvar som innebär mycket arbete och externa granskare av
ansökningar etc.

§ 8 Adresslistor;
Vi ska uppdatera vår interna styrelseadresslista både med epostadresser (gärna flera om man vill bli nådd både på hem- och
jobbadress t ex) och telefonnummer. Mats ordnar en google-grupp med
allas adresser där vi kan komplettera /korrigera uppgifter.
Vi måste få till en aktuell medlemslista för att kunna göra e-post-utskick
till medlemmarna, helst en gång/kvartal, med uppdatering av nyheter på
hemsidan. Detta skulle kunna motsvara gamla tidningen Tropiknytt på ett
modernt sätt. Helena har fått en medlemslista från Läkarförbundet som
dock inte är komplett, det saknas flera e-postadresser och en del
hemadresser visade sig vara gamla då våra utskick till årsmötet kom i
retur. Mats ordnar en drop-box där denna lista kommer att läggas för att

alla i styrelsen gemensamt ska hjälpas åt att komplettera uppgifterna på
de medlemmar vi känner/kan kontakta så att den blir akutell.
§ 9 Övriga frågor; Maria och Helena B utsågs till ledamöter och Urban
till suppleant till Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 15 oktober 2013.

§ 10 Nästa styrelsemöte föreslogs till fredag 3 maj kl 15-18 på IMCH
(Dep of International Mother and Child Health) i Uppsala, Drottninggatan
4, 4 tr, med efterföljande middag på etiopisk-eritreanska restaurangen
Messob på Sturegatan.

Helena Berggren, sekreterare

Mats Målqvist, justerare

Maria Lundberg, ordförande

