Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 3 maj 2013
Lokal; IMCH, Uppsala
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Gabrielle Fröberg, Urban
Hellgren, Maria Lundberg, Mats Målqvist

§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Pia Appelgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2013-03-07 gick igenom. Påminnelse till
nya styrelsemedlemmar att skicka in kort CV och foto till Johan för att
uppdatera styrelsepresentationen på hemsidan.
§ 3 Program till Riksstämman Gabrielle och Andreas har fått
klartecken att avgående professor Anders Björkman håller Elias
Bengtsson-föreläsning, och de har preliminärt bokat tid på
Läkaresällskapets stämma som kommer att hållas på Stockholm
Waterfront 5-6 december 2013. Styrelsen enades dock om att det är mer
lämpligt att förlägga föreläsningen till Welandersalen, Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna kl 16.00 torsdag 5 december, med
efterföljande årsmöte i biblioteket kl 17.30. På så sätt underlättar vi för
fler att komma, dels pga många som arbetat med Anders Björkman på
Karolinska kan komma efter jobbet, och dels genom att det inte blir en
hög inträdesavgift som på stämman. Vi följer ändå stadgarna som
stipulerar att årsmötet ska hållas i anslutning till Läkaresällskapets
stämma, eftersom det är samma tid och i närheten.
Styrelsen beslutade att i kallelsen till årsmötet 2013 föreslå en
stadgeändring i § 12 att ta bort klausulen om att årsmötet ska hållas i
anslutning till Läkaresällskapets riksstämma. Vi diskuterade huruvida vi
skulle synkronisera vårt årsmöte med Infektionsläkarföreningens
planerade "Infektionsvecka" för både infektionsläkare och sjuksköterskor
i Gävle 2-5 juni 2014, men ansåg att det kan bli för smalt eftersom våra
medlemmar har en bredare bakgrund med såväl pediatriker som
gynekologer mm.

§ 4 Stipendier Urban hade berett frågan och rapporterade hur
föreningens stipendier tidigare organiserades. Efter diskussion beslutade
styrelsen att införa två stipendier à 15 000 kronor som såväl yngre,
mindre meriterade forskare som studenter och ST-läkare som är
medlemmar i föreningen ska kunna söka. Urban och Gabrielle utsågs att
utarbeta kriterier/riktlinjer för vilka projekt som ska kunna komma ifråga
och hur ett system med sakkunniga som bedömer ansökningarna ska
organiseras. Vi ansåg att föreningen har råd med 30 000 kronor per år
baserat på att vi har ca 140 000 kronor i kassan och bör få in minst
30 000/år (lågt räknat 150 kronor x 200 medlemmar). Per får gärna
kommentera!

§ 5 Hemsidan Johan har meddelat att han kommer att uppdatera
presentationerna av styrelsemedlemmarna. Helena H och Johan
ansvarar för ett medlemsutskick per mail, lämpligen med en blänkare
angående nyhet/reportage/ på hemsidan, vad som är på gång i
kalendariet och hänvisning till senaste styrelseprotokollet (utan att
behöva upprepa vad som står där) efter varje styrelsemöte, dvs ca en
gång/kvartal. Bra att poängtera vilka fördelar man får som medlem, ex
möjlighet att söka stipendium (när detta är klart), rabatt på avgiften till
FESTMIH-kongressen etc.
En förutsättning för dessa medlemsutskick är dock att vi har en
uppdaterad mail-lista. Helena B har medlemslistan på en PDF-fil från
Läkarförbundet och Mats började under mötets gång manuellt konvertera
den till Excel. Man behöver även kontrollera adresserna via Eniro, och
sammantaget är det ett tidsödande arbete. Vi övervägde att betala
någon som är villig att göra det ca 500 kronor – finns ex något
tonårsbarn/student?
§ 6 FESTMIH Maria har effektuerat anslutningen och haft kontakt med
sekreteraren Mrs Silvana Rigobon. Vi beslutade att Maria blir vår
representant i FESTMIH 2011-2013. Hon kommer att åka på
tropikkonferensen i Köpenhamn 10 -13 september 2013, och vi vet redan
att ett par andra medlemmar anmält sig. Vi har nu rabatterat pris på
kongressavgiften.

Maria har via Helena Palmgren och prof dr Georg Sandvik Gossius från
Norge fått en inbjudan till International Conference on Infectious and
Tropical Diseases i Kambodja. Styrelsen ansåg inte att vi har någon
möjlighet att sända en representant dit.

§ 7 Ny adress- och telefonlista för styrelsemedlemmar Mats gjorde
under mötets gång en folder i vår drop-box som heter "Styrelsen
telefonlista" och de närvarande fyllde i sina telefonnummer. De som inte
närvarade vid mötet ombedes gå in och fylla i via dropbox. Mats
uppdaterade oss hur man går till väga för att komma in och använda
denna funktion där alla våra gemensamma dokument sparas;
www.dropbox.com och ange din vanliga e-postadress samt tillhörande
lösenord. Man når den även via www.googlegroups.com och
SFTIHstyrelse. De som har tid och lust kan här även gå in i
medlemslistan och fortsätta arbetet som Mats påbörjat..
§ 8 Övriga frågor Pia rapporterade från konferensen Global Health beyond 2015 som initierats av FN och i Sverige samordnas av SLS, the
Lancet, UD och SIDA. Syftet är att informera och engagera allmänheten
för klimathotet med motiveringen att det påverkar vår hälsa, och ska
utmynna i The Stockholm Declaration on Global Health. Styrelsen
bejakade Andreas' förslag att länka vår hemsida till deras.
Andreas/Johan/Helena ombedes effektuera det och föra in deklarationen
på vår hemsida.

Urban informerade om att "Svensk-Etiopiska kursen i tropiska sjukdomar
och HIV" ligger på Lipus (gamla Ipuls) hemsida och kommer att ges i tre
block från dec 2013 till feb 2014 med resa till Etiopien mars 2014.
Lämpligt att länka även denna info till vår hemsida!

Uppföljning av § 4 förra styrelsemötet; hur går vi vidare i planeringen för
att ordna en konferens ca maj 2014? Olika möjligheter diskuterades, blir
det för brett att ha en exposé över all tropikmedicinsk forskning vid
Sveriges universitet (allt från molekylär forskning till socioekonomiska
aspekter..) ? Enades om att vi först kan kontakta olika

nyckelpersoner/professorer och be dem lista vilken forskning som
bedrivs för att göra en inventering. Därefter bjuda in doktorander inom
internationell hälsa att hålla en oral presentation/poster och ta den
blandning som bjuds. Syftet skulle vara att stödja svensk forskning och
ge unga forskare en mötesplats för att skaffa sig erfarenhet och
nätverka.

Pia åtog sig att inventera Malmö, Göteborg, Linköping och Umeå, Mats
Uppsala och Per/Johan ombedes inventera Jönköping.

§ 10 Nästa styrelsemöte föreslogs till 19 september kl 14-16 och
därefter 7 november kl 14-16 på Läkaresällskapet, Stockholm.

Helena Berggren, sekreterare

, justerare

Maria Lundberg, ordförande

