Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte per telefon 12 januari 2015
Närvarande; Farshad Azimi, 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 Pia Appelgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2014-11-19 gicks igenom.
Uppföljning av § 2; Maria har varit i kontakt med Kristina Cardell på Infektionsläkartidningen som har gett klartecken att vi utan kostnad får en
spalt i tidningen utan restriktioner avseende längd eller innehåll. Första
deadline 22 januari; vi beslutade att använda det senaste medlemsutskicket som en första informationsspalt. Nästa deadline är 15 april och
dessförinnan har vi haft möte 23 mars med tid att diskutera innehåll.
Spalten skulle kunna kallas ”Tropiknytt” för att spinna vidare på vår
gamla tidning.
Helena B har skickat ut medlemsbrev via föreningens gmail med info om
vad som är på gång i föreningen; hemsidans uppdatering, större stipendium, årsmöte, ebolasympsium, ECTMIH mm.
§ 3 Ebolasymposium på Infektionsveckan i Östersund maj 2014.
Symposiet kommer att hållas torsdag 28 maj kl 08.00-09.30.
Helena P har fått negativt besked från Johan von Schreeb angående att
vara moderator. Ulf Törnebladh däremot har anmält intresse, styrelsen
anser detta ett mycket bra val och Helena P kommer att kontakta honom.
Han bör förutom att moderera även vara talare på symposiet eftersom
han i sin tjänst på enheten för smittskydd på Socialstyrelsen ansvarar för
rekommendationerna för handläggning av misstänkta fall av ebola i Sverige.
David Ekqvist från Linköping har tackat ja via Per Vågström.
Thomas Tolvenstam har tackat ja sedan tidigare.

Således beslutas om tre talare med 25 min var, och därefter 10-15 min
panelsamtal/sammanfattning. Infektionsläkarföreningen betalar för moderator plus tre övriga symposiedeltagare med två dagars kongressavgift, en hotellövernattning samt resa.
Helena P har inte fått kontakt med Kenneth Challis ännu, ska fortsätta att
söka honom med frågan om de vill att symposiet hålles även på gynekologernas SFOG-vecka 24-27 aug 2015.
Helena P har pratat med Maria Mossberg från barnläkarföreningen med
samma frågeställning, men de har redan planerat färdigt Barnveckan och
vill hellre att vi deltar i deras symposium på Riksstämman i höst. Då
skulle temat inte behandla ebola utan vara mer övergripande och beröra
Internationell hälsa. Helena P fortsätter diskussionerna med Maria
Mossberg angående lämpligt innehåll. Gabrielle bör också vara med i
dessa diskussioner, då hon länge drivit frågan att föreningen bör arrangera ett öppet symposium om Internationell Hälsa. Helena P kontaktar
även SLS och efterhör möjligheter att hålla samma symposium i deras
lokaler under hösten 2015 alt våren 2016.
§ 4 Årsmötet i Östersund.
Årsmötet hålles på onsdag kväll 27 maj. Hittills endast Farshad som har
fått klartecken att han kan komma till Infektionsveckan. Urban och Per
vet att de inte kan komma. Lotta, Helena P, Helena B och Maria ska ansöka om att få komma men inte klart ännu. Pia kan komma förutsatt att
föreningen betalar för henne.
§ 5 Hemsidan.
Johan kunde tyvärr inte delta i dagens möte. Han har via mail meddelat
att omarbetningen av hemsidan har påbörjats.
§ 6 Ekonomi.
Per efterfrågar hur mycket vi ska betala till FESTMIH. Årsmötet 2011 beslutade att vi skulle gå med i FESTMIH och att höja medlemsavgiften
med 50 kr from 2012 med anledning av deras avgift. Avgiften har dock
ännu inte betalats in. Styrelsen beslutade att vi betalar 5 Euro/medlem
retroaktivt from 2014. Helena B kontrollerar via LF och medlemslistor hur
många betalande medlemmar vi har och vb info till Per. LF kan endast

skicka ut medlemslistor till en person, och vi beslutar att det blir Helena B
istället för Per.
§ 6 Stipendiet. Urban, Gabrielle och Helena P har uppdaterat stipendieannonsen. Urban skickar annonsen för publicering till infektion.net, vår
egen hemsida samt mailar annonsen till samtliga infektionskliniker i Sverige. Helena P kontaktar institutioner/nätverk i Sverige där forskning inom
internationell hälsa bedrivs. Gabrielle kontaktar institutioner/nätverk i
Sverige där forskning inom tropikmedicin bedrivs.
Beslutades att Urban, Gabrielle och Helena P utgör stipendiekommitté
och bedömer ansökningarna.
§ 7 Nästa möte heldag måndag 23 mars kl 10-16 på SLS i Stockholm.
Därefter telefonmöte måndag 27 april kl 14.30-15.30.
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