Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte per telefon 20 mars 2014
Deltagande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Gabrielle Fröberg, Maria Lundberg, Charlotta
Rydgård
§ 1 Föregående protokoll. Vid genomgång meddelar Gabrielle att hon kommer att behöva
avgå i samband med årsmötet 4 juni 2014 pga hög belastning som facklig representant på sin
arbetsplats. Fö har vi beslutat att de som valdes på ett år vid årsmötet 2013-12-05 sitter kvar
till årsmötet juni 2015. Gabrielle informerar själv valberedningens ordförande Ulf Törnebladh
om behov av ersättare, även om det sannolikt kan ordnas internt. Pia och Maria har en del
förslag på personer.
§ 2 Doktorandsymposiet för tropikmedicinsk forskning i Gävle 4 juni. Pia har slutligen
fem ansökningar kvar; Klara Lundblom, malaria, Stockholm, Anton Repalu, HIV och
tuberkulos, Malmö, Jessica Ögren, Dientamöba fragilis, Jönköping, Sten Skogmar HIV
Malmö, Jacob Lapatho Lindman HIV och coinfektion HTLV och syfilis, Lund. Föreningen
kan bistå med ca 2000 kronor per person för resekostnader, men även om det skulle överstiga
detta någon beslutade styrelsen att rimliga resekostnader ersätts.
Pia sänder in deras abstracts till kommittén i Gävle senast 1 april.
Gabrielle är moderator (inte Pia som det står, ska ändras i programmet). Pia efterhör med
Johan Westin som ansvarar för Infektionsveckan huruvida de doktorander som föreläser
kommer in utan att betala och om de ska ha någon slags intyg på detta så att det inte uppstår
problem. Dessutom frågar Pia om hon och Gabrielle som arrangörer för symposiet får komma
in gratis. I annat fall betalar tropikföreningen deras inträde. För övriga personer i styrelsen
som kan/vill deltaga kan vi be våra arbetsgivare betala åtminstone halva kostnaden och
föreningen betalar resten.
§3 Årsmötet förlägges till onsdag 4 juni kl 17.00 – 18.30 med efterföljande middag för dem
som så önskar. Maria efterhör med Gävle STF-vandrarhem om vi kan hyra lokal hos dem för
årsmötet, man kan även be dem om catering för middagen? Vi uppmuntrar
styrelsemedlemmar att boka boende där eftersom det är både prisvärt och trevligt. Kallelse till
årsmötet formuleras och skickas ut i samband med vårt arbetsmöte 26 april.
§ 4 Hemsidan. Helena H har fått kostnadsförslag av Peo på Mediahuset, alla i styrelsen har
fått mail. Vid dagens möte hade vi inte möjlighet att fatta beslut om detta, diskussionen
uppskjutes till nästa möte.
Styrelsepresentationen på hemsidan behöver uppdateras med tillägg av Charlotta och
borttagande av Andreas. Helena B ska be Helena H ta över medlemsansvaret formellt
eftersom hon i nuläget i praktiken är den som sköter vår medlemslista i dropbox.
§ 5 Stipendier. Urban har rapporterat att det hittills finns en sökande. Gabrielle verifierar att
vi skickat ut information till alla infektionskliniker mm i Sverige.
§ 6 Representation på SLS fullmäktige 6 maj kl 10.00-. Maria och Helena är ledamöter
men båda har förhinder. Urban är suppleant. Mail skickas ut till styrelsen snarast för att
efterhöra annan intresserad som har möjlighet att deltaga. OBS anmälan senast 25 mars!

§ 7 Nästa styrelsemöte är LÖRDAG 26 april kl 10-17 i Uppsala (antingen på
infektionskliniken, konf rum plan 2, Akademiska sjukhuset eller hemma hos Maria Lundberg
– isåfall hämtar Maria och Helena med bilar). OBS Med tanke på att vi behöver planera vår
verksamhet långsiktigt är det av största vikt att så många som möjligt prioriterar att komma!
Alla styrelsemedlemmar uppmanas att skicka in förslag på dagordning till Maria i förväg.
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