Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 19 maj 2010

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Christer Andersson
Lars Agréus, del av mötet
Kristina Aggeborn
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk, del av mötet
Carina Keskitalo, del av mötet
Lisa Månsson Rydén
Elin Westin

Styrelsen
Protokoll nr 6/2010
2010-05-19

Anmält förhinder:
§1

Öppnande
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justeringsperson
Det beslutades
Att utse Elin Westin att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

§3

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
Att lägga till telefonmöte som en övrig fråga.
Att ta upp Studierektorsskap till diskussion under övriga frågor.

§4

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

§5

Kassörsrapport och Revisionsberättelse
Kassören kom in lite senare i mötet men har skickat in nedanstående
redovisning:
”Dagens saldo:
Plusgirokonto: 91 219,00
Sparkonto:
50 091,00
Räntefond: 103 136,00”
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§6

Revisionsberättelse, firmateckning och deklaration

Sammanställningen för 2009 stämde förutom en kontoavgift på 1,50kr.
Detta är justerat och kassarapporten är nu skickad till revisorn.
Deklarationen är gjord och inskickad.
§7

Läkarstämman 2010
Läkarstämman går i år i Göteborg den 1 -3 december. Peter Berggren kollar
med sina föreläsare på AMF om de har möjlighet att ställa upp på
Läkarstämman.

§8

Jokkmokksmötet, erfarenheter och slutsatser
Då Marcus Beland inte var närvarande lämnade bara vår kassör
nedanstående redovisning. Vi bordlade därefter frågan till nästa möte.
Har betalt Castrens resa 2450,00:Castrens utlägg
2221,00:Wisborgs utlägg
5464,00:-”

§9

Årsmöte 2011 Stockholm.
Anders Ehnberg har preliminärbokat Läkarsällskapets lokaler den 18 – 19
maj 2011. Han har varit i kontakt med Mats Bauer. Kostnaden är inte klar
ännu.
Tema: ”Rural medicine goes to town”.
Det beslutades
Att vi avvaktar nu och väntar på offert på mat och lokalkostnader.

§ 10

Flyer
Anders Ehnberg redovisade att en flyer är på gång. Några artiklar är klara.
Det beslutades
Att vi på nästa möte fastställer vilka som är ansvariga.

§ 11

Övriga frågor
Studierektor
Anna Falk tog upp denna fråga och den diskuterades grundligt.
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 redovisade kort för en inventering som hon har gjort ang ST
Glesbygd.
AMLS
Lisa Månsson Rydén rapporterade kort om en kurs i AMLS som hon var
auditör på. En kurs som lämpar sig oehört väl för läkare, ambulanssköterskor
och mottagningssköterskor som jobbar i glesbygd.
Telefonmöte
Elin tog upp frågan om billigare möten genom Internet. Denna fråga
bordlades efter en kortare diskussion till nästa möte.
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Studiebesök
Lars Agréus berättade att det finns en Fritt Valkur i Allmänmedicin med
vinkling mot idrottsmedicin och glesbygdsmedicin. Han undrar om
studiebesök för dessa studenter vilket mötet ställde sig positiva till.
§ 10

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte telefonmöte tisdagen den 22 juni kl. 16.00. Ordförande
kallar.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande

Elin Westin
Justerare
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