Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Måndagen den 26 april 2010

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Christer Andersson
Lars Agréus
Kristina Aggeborn
Anders Ehnberg
Anna Falk
Lisa Månsson Rydén
Elin Westin
Peter Olsson adj
Peter Berggren
Carina Keskitalo

Anmält förhinder:

§1

Styrelsen
Protokoll nr 5/2010
2010-04-26

Öppnande
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Det beslutades
Att utse Anna Falk att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan
Fg protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Ingen aktuell
åtgärdslista föreligger.

§5

Kassörsrapport och Revisionsberättelse
Kassören är inte närvarande på mötet. Anders berättar att det har krånglat
ytterligare med föreningsteckningen men att det nu är på gång. Revisorerna
kommer därefter få allt material för att kunna upprätta en revisionsberättelse.
Lars Agréus tar även upp deklarationen för föreningen, vi har fått anstånd till
den 15 juni.

§6

Läkarstämman 2010
Vi var försent ute för att arrangera ett stort symposium tillsammans med
Akutläkarföreningen (ALF). Lars Agréus föreslår att vi istället har ett
föreningsspecifikt arrangemang, förslagsvis samma som på AMF. Detta
kollas med Peter B inför nästa möte. Anmälan senast i augusti.
Vi försöker få till ett samarbete med ALF till läkarstämman 2011.
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§7

Jokkmokksmötet, erfarenheter och slutsatser
Både SFAM och vi är nöjda med mötet, både innehållsmässigt samt att vi
upparbetade en kontakt.
Vi vet inte än hur mötet har gått ihop ekonomiskt men enl Peter Olsson så
verkar det ha gått relativt bra.

§8

Årsmöte 2011 Stockholm. Boende? Priser?
Lars Agréus har tittat på olika alternativ i Stockholms området. Han har fått en
offert från Långholmens konferenscenter.
Lars föreslår att vi frågar Läkarsällskapet om vi kan hålla mötet i deras
lokaler.
Tema: ”Rural medicine goes to town”.
Det beslutades
Att Anders kollar upp med Läkarsällskapet om detta är möjligt.
Att vi ber att få en offert även på mat under konferensen
Att mötet förläggs onsdag den 18 maj – torsdag den 19 maj.

§9

Övriga frågor
Studierektor
Peter Olsson väcker förslag om att vi ska utse en studierektor för
Glesbygdsmedicin så snart som möjligt samt därefter presentera denna
studierektor för landstingen.
Det beslutades
Att arbeta vidare med denna fråga och denna fråga tas upp på nästa
styrelsemöte.
Att arbeta vidare på Anna Falks förslag att vi utser en studierektor med ett
interimbeslut som sen fastställs på årsmötet.
ST som del i Glesbygd
Anna Falk tog upp frågan angående ST från städer som vill göra ST i
glesbygd.
Det beslutades
Att hon kontaktar Helena Schildt Stockholm och kollar upp om det går att
göra något av detta.

§ 10

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte telefonmöte onsdagen den 19 maj kl. 16.30. Ordförande
kallar.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande

Anna Falk
Justerare
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