Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte Karolinska Solna 23 mars 2015
Närvarande; Helena Berggren, Gabrielle Fröberg, Urban Hellgren, Maria
Lundberg, Helena Palmgren, Johan Persson, Charlotta Rydgård, Per
Vågström
§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Helena Palmgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2015-01-12 gicks igenom.
§ 3 Stipendiet. Brett utskick har gjorts av Urban, Gabrielle och Helena
P till infektionskliniker, institutioner/nätverk där forskning inom internationell hälsa och /eller tropikmedicin bedrivs. Hittills har dock ingen ansökan inkommit. Beslut att Urban återigen skickar ut annonsen till Andreas
Mårtensson på IHCAR samt till alla styrelsemedlemmar så att vi får förmedla den till våra kollegor. Ingen har fått informationen via sin klinikchef. Om vi inte får in någon relevant ansökan får vi skjuta upp stipendiet
till nästa år.
§ 4 Tropiknytt. I förra numret av Infektionsläkartidningen publicerade vi
en spalt med allmän information om SFTIH under rubriken ”Tropiknytt”
för att alludera på föreningens tidigare tidning. Urban föreslog att i nästa
nummer skriva om schistosomiasis-utredning med värdering av serologi,
fall mm. Dessutom blänkare om Tropcourse som planeras till 2015-16,
information om att nya hemsidan är klar samt påminnelse om ECTMIH i
Basel i september. Förslag på kommande tema är Chikungunya som
Lotta kan skriva om i nästa nummer. Jonas Bläckberg i Lund har lovat att
hans strongyloidesfall kan få publiceras. Beslut att i något nummer per år
ha allmän information om föreningen, men varje gång ett kort kalendarium.
§ 5 Ebolasymposiet på Infektionsveckan torsdag 28 maj kl 08.0009.30. Ulf Törnebladh har tackat ja till att vara moderator, samordna
symposiet och själv föreläsa. Dessutom föreläser Thomas Tolvenstam
och David Ekqvist. Helena P har förmedlar kontakterna men ger Ulf ansvaret att utforma symposiet.

Helena P och Pia får resa, uppehälle och två dagars-avgift till mötet bekostat av föreningen för att kunna delta. Farshad, Maria, Helena B och
Gabrielle kommer sannolikt att kunna komma på sina respektive klinikers
bekostnad. Johan, Per och Urban kommer inte. Lotta kan ännu inte ge
besked.
Maria kontrollerar om Infektionsläkarföreningen liksom i Gävle ordnar
present/blommor till talarna eller om vi ska göra det. Helena P kan ordna
presenter annars.
§ 6 Årsmöte i Östersund onsdag 27 maj kl 18. Maria har bokat lokal
på konferenscentret. Viktigt att vi gör reklam för årsmötet under dagens
föreläsningar. Helena P bokar bord på erkänd japansk restaurang så att
vi tillsammans går ut och äter efter mötet.
Kallelse inklusive årsberättelse författas av ordförande Maria. Utskick
ska ske senast tre veckor innan årsmötet, via e-post i så hög utsträckning som möjligt för att spara tid och pengar. I vår uppdaterade medlemslista som ligger i Dropbox framgår att vi har ca 100 medlemmar utan
aktuell e-post som således behöver brevutskick. Helena B, Maria och
Helena P ordnar detta praktiskt på ett ”Uppsala arbetsmöte” 20 april kl
16-17.
Per kan inte närvara på årsmötet för att rapportera ekonomin, men ombesörjer att ekonomipärmen och en sammanfattning finns på plats för att
redovisas av någon annan i styrelsen.
§ 7 Hemsidan. Johan presenterade den nya hemsidan, diskussion om
lay-out. Ny funktion att medlemmarna kan anmäla sig till mail-utskick då
det läggs in något nytt på hemsidan. Johan administrerar detta. Eftersom
vi inte har någon läkemedelsreklam på hemsidan behöver vi inte ha
spärren att man måste klicka ”JA – jag jobbar inom vården” för att
komma in. Johan mailar ut länken till alla styrelsemedlemmar för kommentarer innan den blir allmänt tillgänglig. Alla uppmanas att gå igenom
och ge feedback på indelningen i olika rubriker, innehåll etc! From nu
kan Johan själv föra in ändringar och nya dokument som mailas till honom. Avgiften för arbetet med att lägga upp hemsidan à 18000 betalas
enligt avtal ut till Elisabeth Axelsson via Per. Originalavtalet sätts in i
sekretrarepärmen som Helena B har hand om.

§ 8 Ekonomi. Per rapporterade att han betalat in medlemsavgift till
FESTMIH för 2014 à 50 kr per betalande medlem. Detta baseras på
summan vi får in från Läkarförbundet delat på antal medlemmar. Vi har i
nuläget ca 110 000 kronor i kassan. Avgiften till FESTMIH för 2015 är
ännu ej inbetald.
§ 6 Medverkan på Barn/Gyn nationella möten. Helena P rapporterade
att hon inte fått svar från gynekologerna. Däremot har Maria Mossberg
från globala delen av barnläkarföreningen föreslagit att vi håller ett gemensamt symposium på Läkarstämman i nov 2015 där vi berör tropikmedicinska millenniemålen (hiv, malaria, tuberkulos) och barnläkarna
berör det barnmedicinska millenniemålet. Förslag på Anna-Mia Ekström
eller Gunnar Holmberg som föreläsare. Helena P kontaktar dessa i
nämnd ordning.
§ 8 Övriga frågor; Styrelsearbetet. Lotta utsågs till vice ordförande.
Farshad tillfrågades per telefon och utsågs att ersätta Helena B som
medlemsansvarig.
Kontaktuppgifter. Helena B uppdaterar styrelsens e-post och telefonlistor i Dropbox enl skriven lapp från dagens möte samt lägger styrelsemötesprotokollen där så att Johan kan lägga upp dem på hemsidan.
§ 9 Kommande mötesdatum. Halvdag måndag 21 september kl 12-16
på SLS i Stockholm med inledande lunch. Därefter måndag 9 november
samma tid och plats. Maria bokar.
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