Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 19 september 2013
Lokal; Trafvenfeltska rummet, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Gabrielle Fröberg, Urban
Hellgren, Helena Hildenwall, Maria Lundberg, Andreas Mårtensson, Per
Vågström

§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Pia Appelgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2013-05-03 gicks igenom. Påminnelse
till Johan P att föra in presentationer och foton för de nya styrelsemedlemmarna på hemsidan. Även gamla styrelsemedlemmar får gärna uppdatera både foton och presentationer och maila till Johan.
§ 3 Doktorandsymposium för tropikmedicinsk forskning. Pia har inventerat den tropikmedicinska forskningen i Malmö, Göteborg, Linköping
och Umeå, vg se bif lista. Andreas lade till Magnus Lind och Rune Andersson som har forskning i Göteborg. Helena B ska kontakta IMCH för
att efterhöra deras forskning i området. Per inventerar Jönköping och
Gabrielle och Andreas Stockholm.
Pia har varit i kontakt med Johan Westin och Erik Torell som organiserar
Infektionsläkarföreningens första nationella infektionsmöte som kommer
att hållas i Gävle 2-5 juni 2014. Vi kan där sannolikt få 1-2 timmar till ett
doktorandsymposium inom tropikmedicinsk forskning.
Vi diskuterade två olika linjer; antingen länkar vi oss till Infektionsveckan
eller till Riksstämman. Styrelsen kom fram till att länka oss till Infektionsveckan även om det innebär att vi smalnar av oss gentemot gynekologer, barnläkare och andra potentiellt intresserade. Dock kommer sannolikt även mikrobiologer att delta i Infektionsveckan. Alternativet med
Riksstämman föreföll sämre eftersom såväl gynekologer, barnläkare och
kirurger redan har lämnat den och har egna möten. Risken där skulle
vara att vi inte får någon publik, som på Riksstämman 2012 då vi organiserade ett stort symposium inför mycket få åhörare. Det tredje alternativet att organisera ett symposium helt på egen hand bedömde vi oss inte

ha resurser till i nuläget. Vi diskuterade alternativet att lägga doktorandsymposiet kvällstid utanför Infektionsveckans program för att inte deltagarna ska behöva betala de ca 4000 kronor som Infektionsveckan kommer att kosta. Pia efterhör möjligheten för de doktorander som presenterar att inte behöva betala deltagaravgift. Vi skulle dock ha råd att betala
för 3-4 doktorander ur föreningens kassa i år. Pia har redan fått in
abstracts från några intresserade doktorander som vill presentera, vg se
bif fil, och flera professorer har uppgett att de har doktorander med intressant forskning och varit mycket positiva till vårt symposium även om
de inväntar en mer tydlig struktur innan de sänder in abstracts. Vi ansåg
alltså att vi sannolikt kan fylla 1 – 2 timmar med några presentationer och
en poster session. Eftersom detta symposium får tropikmedicinsk profil
med dominans för infektionsläkarpublik, beslutade vi att försöka organisera ett öppet symposium i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm i höst
med fokus på Internationell hälsa.
§ 4 Hemsidan. Helena H ombesörjer ett medlemsutskick med hjälp av
den uppdaterade medlemslistan som nu finns i vår Dropbox. Arbetet
med att konvertera den till excel gjordes av Elsa Järhult och vi arvoderade henne 1000 kronor. I medlemsutskicket ska framförallt årsmötet annonseras.
Johan P håller i uppdateringarna av hemsidan; ta bort gammal årsmötesinfo och ersätta med årets, lägga upp den aktuella ”Svensk-Etiopiska
kursen i tropiska sjukdomar och HIV” under utbildningar, samt komplettera styrelsemedlemmarnas presentationer och lägga upp styrelsemötesprotokoll.
Vi beslutade att ändra hemsidans logotype så att FESTMIHs logga
kommer i framsidans övre högra hörn. Maria mailar PO på Mediahuset
och ber honom ordna detta.
§ 5 Årsmötet 2013 hålls den 5 december kl 17.30-19 i biblioteket på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, och föregås av Anders Björkmans’
Elias Bengtsson-föreläsning kl 16.30-17.30 i Welandersalen. Gabrielle
författar en inbjudan och ombesörjer utskick till cheferna på alla infektionskliniker. Styrelsen beslutade att i sitt medlemsutskick som ska göras
minst 15 dagar innan årsmötet föreslå en stadgeändring i § 12 så att
årsmötet inte längre behöver hållas i anslutning till Läkaresällskapets

riksstämma utan bara ange ”Föreningen ska hålla årsmöte en gång per
år.”
§ 6 Stipendier. Urban presenterade ett utkast till utformning av stipendie-riktlinjer. Vg se bif fil. Vi diskuterade livligt huruvida man måste vara
medlem för att komma ifråga, men beslutade att det inte ska vara ett
krav eftersom vi vill nå en så bred publik som möjligt. Däremot beslutade
vi att det ska ingå ett års medlemskap i stipendiet för att stimulera till fler
medlemmar. Planen är att annonsera stipendierna efter nyår 2014, deadline för ansökan 1 april och utdelning i samband med doktorandsymposiet i juni 2014.
§ 7 Ny adress- och telefonlista för styrelsemedlemmar. Påminnelse
att gå in i vår dropbox och fylla i mailadress och telefonnummer. Gabrielle, Urban, Pia, Johan P, Johan U, Sven-Arne, Andreas och Per har
luckor kvar! Gå antingen in via www.dropbox.com och ange din vanliga
e-postadress
samt
tillhörande
lösenord
eller
gå
via
www.googlegroups.com och SFTIHstyrelse. Helena bifogar Mats’ mail
med länken för att lättast ladda ner dropbox på sin dator.
§ 8 Övriga frågor. Gunnar Holmgren har sänt en inbjudan till Futurumakademins arbete kring de nya millenniemålen för hälsa. De kommer att
arrangera ”Seminarium kring framtidens internationella insatser för hälsa
efter 2015” med Anders Nordström i Jönköping 10 oktober 2013. Styrelsen beslutade att sända Per Vågström som vår representant.
Styrelsen beslutade att Maria åker som vår representant till FESTMIHs
General Assembly i Basel 16-17 december 2014. FESTMIH betalar kost
och logi, vår förening står för flygresan. Maria utsågs att fortsätta att vara
vår representant i FESTMIH 2013-2015.
§ 9 Nästa styrelsemöte fastställdes till 6 november (OBS ändring från
tidigare angivet datum 7 november!) kl 14-16 på Läkaresällskapet,
Stockholm. Förhoppningen är att Mats då kan vara med via Skype från
Swaziland!

Helena Berggren, sekreterare

Pia Appelgren, justerare

Maria Lundberg, ordförande

