Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 6 november 2013
Lokal; Svenska Läkaresällskapet i Stockholm
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Gabrielle Fröberg (per telefon del av mötet), Maria Lundberg, Johan Persson, Per Vågström (per
telefon del av mötet)

§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Johan Persson.
§ 2 Föregående protokoll från 2013-09-19 gicks igenom.
§ 3 Doktorandsymposium för tropikmedicinsk forskning.
Pia har fått löfte från Johan Westin och Erik Torell som organiserar Infektionsläkarföreningens nationella infektionsmöte i Gävle 2-5 juni 2014
att vi får 90 min (kl 10.30 – 12.00 den 4 juni) till vårt doktorandsymposium inom tropikmedicinsk forskning. Det finns plats för 150 personer i
lokalen och för posters utanför där vi kan mingla under lunchen. Det
kommer att finnas parallella program. Pia har ännu inte fått svar från Johan Westin ang om de som presenterar behöver betala kongressavgift.
Sannolikt kan vår förening bistå med resebidrag för dem som presenterar (enligt Per som var med per telefon). Deadline för abstracts är eg redan 1 december, men Pia ska höra om vi kan få skjuta på det eftersom vi
ännu inte fått in alla intresseanmälningar och dessutom åker Pia till
Uganda 2 veckor nu och kommer inte att hinna skicka in abstracts innan.
Pia har hittills fått in tre intresseanmälningar från doktorander i Skåne
(Per Björkmans och Hans Norrgrens). Helena Palmgren ska försöka få
ansökningar från Umeå, Helena B mailar IMCH där man hittills har trott
att Stefan Peterson har en eller två doktorander med intresse. Gabrielle,
Andreas och Pia har frågat runt i Stockholm, ännu inga konkreta svar.

§ 4 Hemsidan. Helena H har varit i kontakt med Peo Göthesson på
Mediahuset angående ganska de ganska omfattande omstruktureringar
av hemsidan som hon föreslagit. Eftersom vår hemsida är tekniskt föråldrad med begränsade utvecklingsmöjligheter föreslår han att göra om
sighten med ett modernt publiceringsverktyg, typ Wordpress. Det skulle
ge oss fördelen att själva kunna administrera sidan direkt utan att behöva
gå
via
Peo.
Se
ex
www.urologi.org
och
www.svenskgastroenterologi.se. Detta skulle kosta ca 15-20 000 SEK.
Helena har föreslagit att vi gör om sidan helt själva vilket skulle bli billigare men på mötet ansåg vi det som en alltför stort arbetsinsats och
framförallt riskabelt om det blir fel på sidan. Johan efterhör med Peo om
de fortfarande skulle ansvara för att ta hand om ev tekniska problem om
vi betalar dem för en omorganisation. Vi tyckte att vi kan ha råd att betala
för en smidigare lösning med bevarad säkerhet. Eftersom vi var så få på
mötet får övriga styrelsemedlemmar gärna komma in med åsikter om vi
behöver en omstrukturerad hemsida eller ej.
§ 5 Årsmötet 2013. Gabrielle och Andreas hade gjort en inbjudan och vi
kommenterade bara att man bör förtydliga platsen så att det inte missförstås som att mötet hålls på Läkarstämman. Den kommer nu att mailas
ut till alla verksamhetschefer på Sveriges infektionskliniker.
I kallelsen till årsmötet behöver vi föreslå att det nya ekonomiska året
ska följa årsmötet samt diskutera om vi ska länka oss till Infektionsveckan eller om det är för exkluderande gentemot ex gynekologer och pediatriker. Maria författar en verksamhetsberättelse och ett inbjudningsbrev,
Per en ekonomisk berättelse. Helena och Maria (någon mer?) organiserar därefter utskicket som ska ske 15 dagar innan årsmötet 5 december.
§ 6 Stipendier. Slutdokumentet för stipendiet klart. Således kommer vi
att utlysa två stipendier à 15 000 kronor. Vi behöver nu 3 personer till stipendiekommittén, förslag att tillfråga Rune Andersson, Leif Dotevall, Urban Hellgren, Bo-Eric Malmvall, Helena Palmgren, Ulf Törnebladh. Alla
styrelsemedlemmar som inte närvarade vid mötet ombedes inkomma
med kommentarer/ytterligare förslag per e-post.

§ 7 Övriga frågor. Anders Björkman har föreslagit Andreas Mårtensson
som hans efterträdare som SFTIH’s representant i expertgruppen för
malariaprofylax på SMI, något som styrelsen med emfas biföll.
Helena H som organiserade medlemsutskicket noterade att många
adresser helt saknas, och att flera mailadresser är inaktuella. Vi beslutade att uppdra åt Elsa Järhult som hjälpte oss att organisera medlemsregistret att göra en sökning av aktuella adresser via Eniro, Hitta och dyl.
Därefter skulle vi kunna göra ett brevutskick med info till medlemmarna
att höra av sig per mail om intresse finns att vara kvar i föreningen.
§ 9 Nästa styrelsemöte föreslogs 29 eller 30 januari 2013. Alla uppmanas meddela Maria vilket datum som passar bäst!

Helena Berggren, sekreterare

Johan Persson, justerare

Maria Lundberg, ordförande

