Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte per telefon 19 november 2014
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Urban Hellgren, Maria
Lundberg, Helena Palmgren, Charlotta Rydgård, Per Vågström
§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Helena Palmgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2014-06-04 gicks igenom.
Uppföljning av § 2; Maria återkommer så snart hon fått besked från Infektionsläkartidningen. Bråttom eftersom vi vill få med information om
stipendiet och ansökningsdatum närmar sig.
§ 3 Ebolasymposium våren 2015.
Thomas Tolvenstam har bekräftat att han är intresserad av att delta i ett
90 min symposium med tema Ebola på både Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj och på Barnveckan i april.
Förslag på innehåll; - förberedelser/reaktioner i Sverige (ex David
Ekqvist från Linköping),
- klinik i västafrika (flera svenska läkare är på väg dit i nuläget, pediatriker Christian Sundberg har redan varit i Sierra Leone på Ebolacenter och
hållit intressant föreläsning om detta på infektionskliniken i Uppsala, Johan von Schreeb),
-- virologiska aspekter inklusive vaccinutveckling (Thomas Tolvenstam)
Beslut att Pia fortsätter diskussionen med Thomas om lämpligt upplägg
och tidsfördelning där Thomas bör få disponera huvuddelen av tiden.
Per anger kontaktpersoner Kenneth Challis och Birgitta Essén som är
representanter för ”Global ARG”, gynekologernas forum för globala frågor. Helena P tar på sig att kontakta Kenneth Challis och fråga om de vill
att symposiet hålles även på gynekologernas SFOG-vecka 24-27 aug
2015.
Helena P kontaktar återigen Maria Mossberg från barnläkarföreningen
med samma frågeställning angående vårt sympsium på Barnveckan.

Helena P kontaktar även Johan von Schreeb och frågar om han vill delta
i /moderera symposiet.
Infektionsläkarföreningen betalar för moderator plus tre övriga symposiedeltagare med två dagars kongressavgift, en hotellövernattning samt
resa.
§ 4 Hemsidan.
Johan kunde tyvärr inte delta i dagens möte. Han har kontaktat den person i Stockholm som har tackat ja till jobbet men har inte fått besked angående tidsperpektiv för omarbetningen av hemsidan.
§ 5 Stipendiet.
Urban är sammankallande i stipendiekommitten. Viktigt att sprida informationen så brett som möjligt och Urban mailar en uppdaterad annons till Helena B att förmedlas i medlemsutskicket.
§ 6 FESTMIH 20-21 november pågår styrelsemöte samt endagskonferens om vektorburna sjukdomar i London. Maria hade tyvärr inte möjighet att delta.
Helena B har skickat ut mail till alla i styrelsen med presentationsmateriel
från FESTMIH angående ECTMIH som vi uppmanas använda i så
många sammanhang som möjligt då vi föreläser/träffar kollegor. Ett medlemsutskick med info om bla ECTMIH, hemsidans förestående uppdatering och stipendiet är på gång.
§ 7 Nästa möte måndag 12 januari ÄNDRADES till TELEFONMÖTE kl
14.30-15.30.
Ytterligare nästa möte heldag måndag 23 mars kl 10-16 på SLS.
Ojämna veckor passar Helena P och Per bäst, men jämna veckor passar
Gabrielle bäst. Olyckligt att Gabrielle inte kan vara med på flera möten,
Maria kontaktar henne och hör om det fungerar att vara med till tidigare
på eftermiddagen.
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