Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 7/2010
2010-06-22

Tid:

Tisdagen den 22 juni 2010

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Christer Andersson
Kristina Aggeborn
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Carina Keskitalo
Markus Beland, adjungerad till paragraf nr 8
Lars Agréus
Anna Falk
Lisa Månsson Rydén
Elin Westin

Anmält förhinder:

§1

Öppnande

Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.
§2

Val av justeringsperson

Det beslutades
Att utse Kristina Aggeborn 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 D-dimer till diskussion under övriga frågor.
§4

Föregående protokoll, åtgärdslistan

Fg protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Ingen aktuell
åtgärdslista föreligger.
§5

Kassörsrapport

Kassören har lämnat en kassarapport som godkändes.
§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. Max har fått papperen men har
inte hunnit göra revisionen ännu skall ordnas snaras, skickas till Sten
Bergmark och därefter åter till ordf som lovar maila ut till styrelsen.
Därefter utskick via Lisa till samtliga medlemmar med frågebrev ang
ansvarsfrihet för styrelsen författat av ordf. Ordnas förhoppningsvis
under sommaren.

§7

Samarbete med Akutmedicinska föreningen

Lasse A har haft kontakt med Lisa Kurland som repr. akutmedicinska
föreningen. Man vill därifrån ha ett samarbete med oss. Mötet uppdrar
till L. Agreus att fortsätta odla kontakten. Möte 11/10 i Stockholm vilket
vi i styrelsen hoppas Lasse kan övervara.
§8

Jokkmokksmötet, erfarenheter och slutsatser

Marcus Beland rapporterade att redovisningen kommer göras klar
under sommaren och frågan bordlades till nästa möte i augusti.
§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,
beslut tas på augustimötet.
§ 10

Övriga frågor

D-dimer
Christer A frågar mötet om vi övriga använder d-dimer på våra
vårdcentraler. Vissa gör det , andra inte. Är ett svårvärderat prov som
dessutom tenderar att ge falskt positiva svar. Råd att använda Wells
scorc för DVT och LE i första hand.
§ 11

Nästa möte

Det beslutades
Att nästa möte telefonmöte tisdagen den 24 augusti kl. 16.00.
Ordförande kallar.
§ 11

Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Anders Ehnberg
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande

Kristina Aggeborn
Justerare

