Verksamhetsberättelse 2011 för
Föreningen för tropikmedicin och internationell hälsa

Verksamhetsåret december 2010‐december 2011. Styrelsen har haft sex möten under året, varav två
telefonmöten. Årsmötesprotokoll 2010 och styrelsemötesprotokoll för 2011 finns på föreningens hemsida
www.tropikmedicin.se.
Ny styrelsen valdes vid årsmötet december 2011. Under året har styrelsen bestått av ordförande (Helena
Palmgren), vice ordförande (Maria Lundberg), skattmästare/kassör (Per Vågström) , sekreterare (Helena
Berggren ordinarie , Pia Appelgren tillförordnad under året då Helena Berggren varit föräldraledig) , två
vetenskapliga sekreterare (Gabrielle Holmgren och Andreas Mårtensson), en grupp ansvarig för websida och
Tropiknytt (Leif Dotevall, Johan Persson och Asli Kulane), Pia Appelgren (ansvarig för kontakter med NGO:s.
Förre ordföranden Ulf Bronner har suttit kvar som styrelsemedlem och som ny styrelsemedlem invaldes Johan
Ursing vid förra årsmötet.
Föreningen har under året fått ett antal nya medlemmar. En del av styrelsearbetet under året har rört
organisation av inbetalning av medlemsavgifter för medlemmar i föreningen som inte är medlemmar i
Läkarförbundet. Årsmötet 2010 beslutade att även pensionärer ska betala medlemsavgift.
Under året har vi arbetat med det vetenskapliga programmet för årets Läkarstämma i Stockholm. Föreningen
kommer att vid Läkarstämman för första gången på flera år att ha en Elias Bengtsson föreläsning. Föreläsningen
har i år tilldelats dr Gunnar Holmgren, Jönköping och titeln är” Global hälsa senaste 50 åren”. Gunnar Holmgren
kommer sedan att vara moderator för resten av föreningens program med föredrag om HIV prevention
(Kristina Brolinder), tuberkulos (Jerker Jonsson) och katastrofmedicin (Johan von Schreeb). Programmet
genomförs onsdag 30 november kl. 15‐18 i sal K23. Efter sessionen har föreningen årsmöte.
Under året har arbetet med att bygga upp föreningens nya hemsida fortskridit. Länkar till nya
behandlingsrekommendationer, artiklar, kalendarium och annat som bedömts intressant för hemsidans
besökare har lagts upp. Genomgång av länkarna har gjorts fortlöpande. I enlighet med årsmötets beslut
kommer det kunna bli aktuellt med annonsering på hemsidan för att finansiera den. Annonserna bedöms av
styrelsen. Under 2011 har dock hemsidan förblivit reklamfri.
Styrelsen har utarbetat en ny logotype för föreningen som kommer att finnas på hemsidan och på alla
dokument som rör föreningen.
Föreningen har under året diskuterat återanslutning till FESTMIH –Federation of European Societies for Tropical
Medicine and International Health. En anslutning skulle kosta 5 euro/medlem i föreningen. Styrelsen har
beslutat att med nuvarande ekonomi skulle en återanslutning bli för dyr om man inte kan tänka sig att höja
medlemsavgiften med 50 kr. Ärendet återremitteras därför till årsmötet 2011.
Föreningens ambition är att anordna ett symposium om mödravård i låg‐ och medelinkomstländer under 2012.
Kontakter har tagits med Staffan Bergström, professor emeritus, IHCAR som numera är verksam i Tanzania.
Staffan Bergström planeras vara huvudtalare på symposiet. Symposiet var ursprungligen planerat att äga rum
under 2011 men har försenats av olika skäl.
För styrelsen
Helena Palmgren, ordförande

